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การวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย โดยตัวอย่างที่ใช้ วิจยั ครัง้ นี ้
คือ ผู้ใช้ บริ การที่เคยมีประสบการณ์การใช้ งานกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ในประเทศ
ไทย จานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แผนภูมิต้นไม้
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสมการถดถอยเชิงซ้ อนหนุคณ
ู ด้ วยวิธี Enter
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี การศึกษาสูงสุดระดับ
ปริ ญญาตรี มีอาชีพข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,0001 – 30,000 บาท และ
ภูมิลาเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้ บริ การที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อม
เพย์ (KTB PromptPay) ไม่แตกต่างกัน ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย , ปั จจัยด้ าน
ความสัมพันธ์ เกี่ ยวข้ องกับงาน, ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ และปั จจัยคุณภาพของ
ผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
สถิติ 0.05 ปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
และมีอิทธิพลต่อความตังใจตั
้ งใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การ
ในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับสถิติ 0.05 ปั จจัยด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งานมี
อิทธิพลต่อความตังใจตั
้ งใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การใน
ประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับสถิติ 0.05
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This research had the objectives of studying title factors influencing intention
to use krungthai PromptPay (KTB PromptPay) among serviced user in Thailand. The
example used in this research included customers who had experience with using KTB
PromptPay among serviced user in Thailand. The questionnaire was used as a tool to
collect information. The statistics used for analysis such as percentage, mean, standard
deviation, a t-test (independent group), Decision tree and multiple regression analysis
with the enter method. The result of the research found that most of customers were
female, aged between twenty-one to thirty years old with a highest education level of
undergraduates, Government officials / state enterprises income 20,001 – 30,000 Bath
and lived in Bangkok.The result of the hypothesis testing found that different personal
factors who intention to use KTB PromptPay had no different. The subjective norm
factor, The job relevance factor, The output quality factor, The result demonstrability
factor were influenced by the perceived usefulness at a statistically significant level of
0.05. The perceived ease to use factor influenced perceived usefulness and their
intention to use KTB PromptPay among serviced user in Thailand at a statistically
significant level of 0.05. The perceived usefulness factor intention to use KTB PromptPay
among serviced user in Thailand at a statistically significant level of 0.05.

Keyword : perceived ease to use perceived usefulness krungthai PromptPay
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การโอนเงินเป็ นบริ การชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิกส์ขนั ้ พืน้ ฐานที่ มีความสาคัญต่อการ
เคลื่อนย้ ายเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีความเกี่ยวข้ องกับทุกภาคส่วน เช่น การโอน
เงินระหว่างบุคคลของประชาชน การโอนเงินเพื่อชาระค่าสินค้ าและบริ การของภาคธุร กิจ รวมถึง
การโอนเงินสวัสดิการและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของภาครัฐ การมีบริ การโอนเงินที่สะดวก รวดเร็ ว และ
ปลอดภัยจึงเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจดาเนินไปได้ อย่างคล่องตัว รวมถึงช่วย
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ
โครงการ National e-Payment เป็ นระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลกาลัง
พยายามผลักดัน เพื่อให้ มีระบบรองรับการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ มาตรฐาน สอดคล้ องกับ
การใช้ งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์ เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้ างขึ ้น และมีการนา
เทคโนโลยีเข้ ามาใช้ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ ริเริ่ ม
ผลักดันแนวคิด National e-Payment ขึ ้นตังแต่
้ ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการนี ้เริ่ มเป็ นรูป
เป็ นร่างขึ ้นอย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบการช าระเงิ นแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่ง ชาติ และ
มอบหมายหน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การตามแผนยุท ธศาสตร์ ฯ นี ้ ซึ่ง ก าหนดให้ มี ก าร
ดาเนินการโครงการสาคัญคู่ขนานกันไปในห้ วงเวลาเดียวกัน 4 โครงการ ได้ แก่ ระบบรับและโอน
เงินพร้ อมเพย์ การขยายการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโครงการ e-Payment ภาครัฐ
ระบบรับและโอนเงินพร้ อมเพย์ เป็ นโครงการแรกสาหรับการพัฒนาระบบการชาระเงิน
กลางของประเทศไทยให้ สามารถรองรับการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว
ปลอดภัย โดยใช้ เ ลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ หมายเลขกระเป๋ าเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร หรื อที่อยู่ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail
address) ในการระบุผ้ รู ับโอนที่ได้ ลงทะเบียนไว้ กบั สถาบันการเงิน รวมถึงรองรับการรับชาระเงิน
ของร้ านค้ า และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ด้ วยต้ นทุนที่ต่าลง และเป็ นช่องทาง
ในการจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐสูป่ ระชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยในระยะแรก
จะเริ่ มต้ นจากหมายเลขประจาตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อน ซึ่งจะช่วยให้
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ประชาชนเข้ าถึงบริ การทางการเงินได้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น รวมทังเป็
้ นพื ้นฐานของบริ การทางการเงิน
ต่าง ๆ ในอนาคต (National e-Payment, 2560)
PromptPay (พร้ อมเพย์) ได้ เริ่ มให้ บริ การโอนเงินตังแต่
้ วนั ที่ 27 มกราคม 2560 โดยจะ
โอนเงินผ่านพร้ อมเพย์ได้ ตามช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร คือ Mobile Banking, Internet Banking
และ ตู้ ATM ซึ่งลูกค้ าต้ องมีรหัส Username / Password หรื อมีบตั รและรหัส ATM จึงจะสามารถ
ใช้ บริการได้ โดยระยะเวลาตังแต่
้ ลงทะเบียนจนถึงเริ่ มให้ บริ การรับ -โอนเงินระบบพร้ อมเพย์จะเป็ น
ช่วงเวลาที่ให้ ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนเพื่อทาความรู้จกั ศึกษาและเข้ าใจวิธีการใช้ งานพร้ อมเพย์ที่
ถูกต้ อง รวมทังการรั
้
กษาความปลอดภัยในการใช้ บริการ เพื่อให้ มีความพร้ อมในการใช้ บริ การอย่าง
วางใจ และปลอดภัย ซึ่งปั จ จุบันมี สถาบันการเงินที่เปิ ดให้ บริ การโอนเงิ นผ่านระบบพร้ อมเพย์
ประกอบด้ วย ธนาคารพาณิ ช ย์จ ดทะเบียนในประเทศ ธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อรายย่อย ธนาคาร
ต่างประเทศ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)
ธนาคารกรุงไทย เป็ นหนึ่งในธนาคารที่เข้ าร่ วมในการพัฒนาโครงการระบบชาระเงินของ
ประเทศ ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ภายใต้
ชื่อ กรุงไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้ เล็งเห็นถึงโอกาส ในการ
รักษาและขยายฐานลูกค้ าใช้ บริ การผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารจึงได้ จัดทารายการส่งเสริ มให้
ประชาชนใช้ บริ การ PromptPay ผ่านธนาคารกรุงไทยมากขึ ้น โดยได้ จดั กิจกรรม กรุ งไทยพร้ อม
เพย์ ลุ้นฟรี ใจดีจงั
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ภาพประกอบ 1 รายการส่งเสริมให้ ประชาชนใช้ บริการ PromptPay ผ่าน กรุงไทยพร้ อมเพย์
(KTB PromptPay)
ที่มา : Checkraka.com. (2560). รับสิทธิ์ล้ นุ โชคใหญ่ก่อนใคร เมื่อนาเบอร์ มือถือ หรื อ
เลขบัตรประชาชน ผูกบัญชีกบั “กรุงไทย พร้ อมเพย์”
ในขณะที่รัฐบาล และหน่วยงานผู้ให้ บริ การพร้ อมเพย์ส่งเสริ มการใช้ บริ การพร้ อมเพย์นนั ้
ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ จัด ท ารายงานผลการส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่อ การ
บริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2560 ข้ อ 3.4.5 โครงการบริการพร้ อมเพย์ของภาครัฐ พบว่าประชาชน
ร้ อยละ 30.3 ระบุว่าต้ องการใช้ บริ การพร้ อมเพย์ ขณะที่มีร้อยละ 69.7 ระบุว่าไม่ต้องการใช้ บริ การ
สาหรับผู้ที่ระบุว่าต้ องการใช้ บริ การฯ ให้ เหตุผลที่สาคัญ คือ ทาให้ สะดวกไม่ต้องถื อเงินสดในมือ
สะดวกไม่ต้องเดินทางไปธนาคารด้ วยตนเอง และทาให้ เกิดความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ เป็ นต้ น
ส่วนผู้ที่ระบุว่าไม่ต้องการใช้ บริ การฯ ให้ เหตุผลที่สาคัญ คือ ไม่สะดวกจะใช้ ชอบใช้ แบบเดิมดีกว่า
ไม่มนั่ ใจในความปลอดภัยในการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชนหรื อเบอร์
โทรศัพท์มือถือ กลัวมิจฉาชีพปลอมแปลงได้ และไม่มีเบอร์ โทรศัพท์มือถือใช้ เป็ นต้ น
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ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงร้ อยละของประชาชน จาแนกตามความต้ องการจะใช้ บริ การพร้ อม
เพย์ เป็ นรายภาค
ที่มา : รายงานผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารงานของรัฐบาล
พ.ศ. 2560 .สานักงานสถิตแิ ห่งชาติกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม. www.nso.go.th
จากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความต้ องการใช้ บริ การพร้ อมเพย์ พบว่า
ผู้ไม่ต้องการใช้ บริ การมากกว่าผู้ต้องการใช้ บริ การ เนื่องจากยังไม่มนั่ ใจในการใช้ บริ การพร้ อมเพย์
ซึง่ อาจส่งผลต่อมุมมอง และความต้ องการการใช้ บริ การพร้ อมเพย์ผ่านธนาคารกรุงไทยด้ วย ผู้วิจยั
มองเห็นถึงปั จจัยด้ านอื่นที่อาจส่งผลต่อการใช้ บริ การกรุงไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) จึงได้
จัดทางานวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของ
ผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย โดยใช้ ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 2 (Technology Acceptance
Model 2) ว่ามีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของ
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารในประเทศไทยหรื อ ไม่ ซึ่ ง จากการวิ จัย สามารถน ามาเป็ นข้ อ มูล พื น้ ฐานส าหรั บ
ธนาคารกรุ ง ไทย ท าให้ ธ นาคารกรุ ง ไทยทราบถึ ง สิ่ ง ที่ ค วรพัฒ นา และสิ่ง ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ในตัว
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพื่ อรักษาและขยายฐานลูกค้ าให้ มีความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทยพร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) และบริการทางเงินด้ านอื่นของลูกค้ าในอนาคต
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
งหมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย ที่แตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm), ด้ านภาพลักษณ์
(Image), ด้ านความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance), ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้
(Output Quality), ด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability), ด้ านการรับรู้ความ
ง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน
(Perceived Usefulness)
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use)
และด้ านการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
ความสาคัญของการวิจัย
1. ทาให้ ทราบถึงลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจใช้ บริ การ
กรุงไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
2. ทาให้ ทราบถึงปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
3. ทาให้ ทราบถึงปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ งาน (Perceived Usefulness)
4. ทาให้ ทราบถึงปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
5. ทาให้ ทราบถึงปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
6. ทาให้ ทราบถึงปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
7. ทาให้ ทราบถึงปั จจัยการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use)
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
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8.ท าให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย การรั บ รู้ ประโยชน์ ใ นการใช้ ง าน (Perceived Usefulness)
มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย
9. ทาให้ ทราบถึงปั จจัยการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use)
มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย
ขอบเขตในการทาวิจัย
การศึก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ศ้ ึก ษากลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นผู้ใ ช้ บ ริ ก ารกรุ ง ไทยพร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ในประเทศไทย ที่อาศัยอยู่ประเทศไทย โดยการทาวิจยั ครัง้ นี ้ จะมุ่งศึกษาในส่วนของ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การใน
ประเทศไทย โดยใช้ ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 2 (Technology Acceptance Model 2
ประชากร
ส่วนประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ ผู้ใช้ บริ การกรุงไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ในประเทศไทย ที่อาศัยอยูป่ ระเทศไทย
กลุ่มตัวอย่ าง
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ บริ การกรุ งไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ในประเทศไทย ที่ อาศัยอยู่ประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่ แน่นอน ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สตู รคานวณหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบประชากรที่
แน่นอน (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2545) คานวณกลุ่มตัวอย่างด้ วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนมากที่สดุ ที่ยอมรับได้ 5% หรื อ 0.05 จากสูตรที่คานวณ
จะได้ กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และผู้วิจัยได้ เพิ่มจานวนกลุ่ มตัวอย่างเท่ากับ 4% ของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 15 คนรวมเป็ นกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
400 คน
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย นี ้ มี ก ารทดสอบสมมติ ฐ านวิ จั ย ซึ่ ง ประกอบด้ วยตั ว แปรต้ น
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี ้
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variables) ได้ แก่
1.1 ด้ านประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
1.1.1.1 ชาย
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1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
1.1.2.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
1.1.2.2 21 - 30 ปี
1.1.2.3 31 - 40 ปี
1.1.2.4 41 - 50 ปี
1.3.2 51 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 ระดับ การศึก ษาสุง สุด ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทเรี ย งล าดับ
(Ordinal scale)
1.1.3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.3.2 ปริญญาตรี
1.1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.4 อาชีพ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
1.1.4.1 นักเรี ยน / นิสิต / นักศึกษา
1.1.4.2 ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
1.1.4.3 พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.4.4 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อิสระ
1.1.5.5 อื่นๆ
1.1.5 รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ระดับ การวัด ข้ อมู ล ประเภทเรี ย งล าดับ
(Ordinal scale)
1.1.5.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
1.1.5.2 15,001 - 30,000 บาท
1.1.5.3 30,001 - 50,000 บาท
1.1.5.4 50,001 - 100,000 บาท
1.1.5.5 100,001 บาทขึ ้นไป
1.1.6 ภู มิ ล าเนา ระดับ การวัด ข้ อมูล ประเภทนามบัญ ญั ติ (Nominal
scale)
1.1.6.1 กรุงเทพมหานคร
1.1.6.2 ภาคกลาง
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1.1.6.3 ภาคเหนือ
1.1.6.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.1.6.5 ภาคใต้
1.2 ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm)
1.3 ด้ านภาพลักษณ์ (Image)
1.4 ด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance)
1.5 ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality)
1.6 ด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability)
1.7 ด้ านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)
1.7.1 การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
1.7.2 การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
นิยามคาศัพท์ เฉพาะ
1. ผู้ใช้ บริ การ หมายถึง ผู้ที่เคยใช้ บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ใน
ประเทศไทย
2. พร้ อมเพย์ (PromptPay) หมายถึ ง หนึ่ ง ในบริ ก ารที่ รั ฐ บาลมอบหมายให้
กระทรวงการคลัง และภาคธนาคารร่วมมือกันพัฒนาขึ ้นเพื่อสนับสนุนโครงการระบบชาระเงินของ
ประเทศ ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาล ซึ่งเป็ นบริ การที่มีความรวดเร็ ว
ถูกต้ อง และสามารถตรวจสอบรายการย้ อนหลังได้
3. กรุ งไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) หมายถึง การบริ การที่ธนาคารกรุ งไทยได้
ร่ ว มมื อ กระทรวงการคลัง เพื่ อ สนับ สนุน โครงการระบบช าระเงิ น ของประเทศ ภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาลซึ่งเป็ นบริ การที่มีความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และสามารถ
ตรวจสอบรายการย้ อนหลังได้
4. บรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) คือ การที่แต่ละบุคคลเชื่อว่าการใช้ งาน
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) มาจากการคนรอบข้ างที่มีอิทธิพลหรื อมีความสาคัญกับตน
5. ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง การที่แต่ละบุคคลเชื่อว่าการใช้ กรุ งไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) จะช่วยยกระดับตัวเองหรื อสถานะทางสังคม
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6. Job Relevance (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน) คือ ความเกี่ยวข้ องระหว่างการใช้
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ที่อาจกระทบกับการทางาน
7. Output Quality (คุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ ) คือ การรับรู้ ของแต่ละบุคคลว่าการใช้
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) จะสามารถทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้องการได้ เป็ นอย่างดี
8. Result Demonstrability (ผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ ) คือ ผลที่สามารถพิสจู น์ได้ จาก
การใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
9. การรับรู้ ประโยชน์การใช้ งาน หมายถึง ความมีประโยชน์ของการใช้ บริ การกรุ งไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) จะเป็ นตัวกาหนดการรับรู้ ในระดับบุคคลกล่าวคือแต่ละคนก็จะรับรู้
ได้ ว่าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ว่าจะมีส่วนช่วยอานวยความสะดวก และมีประโยชน์ ต่อผู้บริ โภค
อย่างไรบ้ าง
10. การรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน หมายถึง ความง่ายในการใช้ บริ การกรุงไทยพร้ อม
เพย์ (KTB PromptPay) จะเป็ นตัวกาหนดการรับรู้ในแง่ของปริ มาณหรื อความสาเร็ จที่จะได้ รับว่า
ตรงกับที่ต้องการหรื อไม่งานจะสาเร็จตรงตามที่คาดไว้ หรื อไม่
11. ความตังใจ
้ หมายถึง ความพยายามของผู้บริ โภคในการใช้ บริ การกรุงไทยพร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ซึ่งอาจมีการวางแผนไว้ แล้ วหรื อไม่ก็ได้ โดยจะใช้ งานเมื่อผู้บริ โภคคิดไว้ ว่าเป็ น
สิ่งที่ดี คุ้มค่า และชื่นชอบที่สดุ ในช่วงเวลานัน้ ซึง่ อาจส่งผลต่อจานวนใช้ ในแต่ละครัง้ ด้ วย
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กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของ
ผู้ใช้ บริการในประเทศไทย

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการทาวิจยั เชิงเปรียบเทียบ
กรอบแนวคิดในการทาวิจัย (ต่ อ)
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของ
ผู้ใช้ บริการในประเทศไทย

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดในการทาวิจยั เชิงสาเหตุ

11
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน และภูมิลาเนา ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์
ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
3. ปั จ จัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) มี อิทธิ พ ลต่อการรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ ง าน
(Perceived Usefulness)
4. ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
5. ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์
ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
6. ปั จจัยด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
7. ปั จจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
8. ปั จจัยการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิพลต่อความ
ตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
9. ปั จจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) มีอิทธิพลต่อความ
ตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อทาการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีตา่ ง ๆ ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตังใจ
้
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับพร้ อมเพย์ (PromptPay)
5. ประวัตธิ นาคารกรุงไทย
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป โดยความแตกต่าง
ทางประชากรศาสตร์ จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร์ คือ (พรทิพย์ วรกิจโภ
คาทร, 2529)
1. เพศ (Sex) มีงานวิจยั ที่พิสจู น์ว่าคุณลักษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญิง
ที่ตา่ งกัน ส่งผลให้ การสื่อสารของชายและหญิงต่างกัน เช่น การวิจยั การชมภาพยนตร์ โทรทัศน์ของ
เด็กวัยรุ่น พบว่าเด็กวัยรุ่นชายสนใจภาพยนตร์ สงครามและจารกรรมมากที่สดุ ส่วนเด็กวัยรุ่นหญิง
สนใจ ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ มากที่สุด แต่ก็มีงานวิจยั หลายชิน้ ที่แสดงว่า ชายและหญิ งมีการ
สื่อสารและรับสื่อไม่ตา่ งกัน
2. อายุ (Age) การจะสอนผู้ที่อายุตา่ งกันให้ เชื่อฟั ง หรื อเปลี่ยนทัศนคติหรื อเปลี่ยน
พฤติกรรม นันมี
้ ความยากง่ายต่างกัน ยิ่งมีอายุมากกว่าที่จะสอนให้ เชื่อฟั ง ให้ เปลี่ยนทัศนคติและ
เปลี่ยน พฤติกรรมก็ยิ่งยากขึน้ การวิจยั โดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และไอ แอล เจนิส และดีเรฟ์
(I.L.Janis; & D.Rife) ได้ ทาการวิจยั และให้ ผลสรุปว่า การชักจูงจิตใจหรื อโน้ มน้ าวจิตใจของคน จะ
ยากขึ ้นตามอายุ ของคนที่เพิ่มขึ ้น อายุยงั มีคามสัมพันธ์ของข่าวสาร และสื่ออีกด้ วย เช่น ภาษาที่ใช้
ในวัยต่างกัน ก็ยงั มี ความต่างกัน โดยจะพบว่าภาษาใหม่ ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุ่มสาว สูงกว่า
ผู้สงู อายุ เป็ นต้ น (ซี.เมเบิล (C.Maple) และไอ แอล เจนิส และดีเรฟ์ (I.L.Janis; & D.Rife) อ้ างถึง
ใน พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2529)
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3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็ นตัวแปรที่สาคัญมากที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของการ สื่อสารของผู้รับสาร ดังงานวิจยั หลายชิ ้นที่ชี ้ว่า การศึกษาของผู้รับสารนันท
้ าให้ ผ้ รู ับสารมี
พฤติกรรมการ สื่อสารต่างกันไป เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสูง จะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไร
ง่ายๆ และมักเปิ ดรับสื่อสิ่งพิมพ์มาก
4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ
รายได้ เชื ้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ของบุคคล โดย มีรายงานหลายเรื่ องที่ได้ พิสจู น์แล้ วว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนัน้ มีอิทธิพ ล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคน
การแบ่ง ส่ ว นตลาดตามตัว แปรด้ า นประชากรศาสตร์ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ
สถานภาพครอบครัว จ านวนสมาชิ กในครอบครั ว ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ ต่อเดือน
ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญ และสถิติที่วดั ได้ ของประชากรช่วยในการ
กาหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ ลักษณะด้ า นจิ ต วิ ท ยาและสัง คมวัฒ นธรรมช่วยอธิ บายถึ ง
ความคิด และความรู้ สึก ของกลุ่ม เป้ าหมายนัน้ ข้ อ มูล ด้ า นประชากรจะสามารถเข้ า ถึ ง และมี
ประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ, 2539)
คนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ต่างกัน จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์
จากปั จจัย ดังนี ้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2533)
1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาให้ บคุ คลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน
คือ เพศหญิงมีแนวโน้ มมีความต้ องการที่จะรับและส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชาย
ไม่ไ ด้ มี ความต้ องการที่ จ ะรั บส่ง ข่า วสารเพี ยงอย่างเดี ยวเท่านัน้ แต่มี ความต้ องการที่ จ ะสร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดีให้ เกิดขึน้ จากการรับส่งข่าวสารนัน้ ด้ วย วิลล์ โกลด์วอเตอร์ และยาทส์ (Will;
Goldwater; and Yates. 1980, p. 87 อ้ างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533)
นอกจากนี เ้ พศหญิ ง และเพศชายมี ค วามแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด
ค่านิยม และทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศ
ไว้ ตา่ งกัน
2. อายุ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรม
คนที่อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่มีอายุ
มาก ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์ นิยม ยึดถือปฏิบตั ิ ระมัดระวัง มองโลกใน
แง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องจากมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้ สื่อมวลชนก็
แตกต่างกัน คนที่มีอายุมากมักใช้ สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ มากกว่าความบันเทิง
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3. การศึกษา เป็ นปั จ จัยที่ ทาให้ คนมี ความคิด ค่า นิยม ทัศนคติและพฤติกรรม
แตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูง กว่าจะได้ เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็ นผู้ที่มี
ความกว้ างขวางและเข้ าใจสารได้ ดี แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้ าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผล
เพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต่ามักจะใช้ สื่อประเภท วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ หากผู้มี
การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากัดก็
มักจะแสวงหาข่าวสารจากสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น
4. สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทาง
สังคมของบุคคล มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมี
วัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติคา่ นิยม และเป้าหมายที่ตา่ งกัน
จากทฤษฎีและแนวความคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ที่กล่าวมาข้ างต้ น ผนวก
กับ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการวิ จัย คื อ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความตัง้ ใจใช้ บ ริ ก ารกรุ ง ไทยพร้ อมเพย์ ( KTB
PromptPay) ของผู้ใช้ บริการธนาคารในประเทศไทย ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2533)
และก าหนดสมมติ ฐ านการวิ จั ย ว่ า ผู้ ใช้ บริ ก ารธนาคารในประเทศไทย ที่ มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
และภูมิลาเนา มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของ
ผู้ใช้ บริการธนาคารในประเทศไทย
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
ปั จจุบนั โลกเกิดการพัฒนาในหลายๆ ด้ าน ซึ่งการพัฒนาสาหรับการเติบโตทางธุรกิ จ
มักจะหนีไม่พ้นเทคโนโลยี เพื่อความก้ าวหน้ า ความรวดเร็ ว แม่นยาในการรับ และส่งต่อสารหรื อ
ข้ อมูลต่างๆ อันจะทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ จึงทาให้ เกิดการพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยี
ขึ ้น เพื่อรองรับความต้ องการของมนุษย์ เมื่อเกิดเทคโนโลยีขึ ้นเป็ นจานวนมาก บางเทคโนโลยีอาจ
ถูกยอมรับใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง เพราะสามารถทาได้ ง่าย สะดวก และไม่ยงุ่ ยาก แต่ในทางกลับกัน
บางเทคโนโลยีอาจไม่เป็ นที่ยอมรับ เนื่องด้ วยความยากในการใช้ งาน กระบวนการทางานที่ซบั ซ้ อน
หรื อเหตุผ ลอื่นๆ จึง ทาให้ เ กิ ดการคิดค้ นและพัฒนา เพื่อทดสอบว่าเทคโนโลยี ที่เกิ ดขึน้ มี ความ
เหมาะสมต่อการใช้ งาน และเป็ นที่ยอมรับหรื อไม่
Davis (1989) ได้ คิดค้ นและพัฒนา แบบจาลองด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ขึ ้นมาซึ่งเป็ น
ทฤษฎี ที่นิ ยมใช้ ใ นปั จ จุบัน เพื่ ออธิ บายพฤติกรรมการยอมรั บของบุคคลระบบเทคโนโลยี หรื อ
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สารสนเทศใหม่มาใช้ การทาความเข้ าใจในเทคโนโลยีและการตัดสินใจที่จะยอมรับเทคโนโลยี แล้ ว
นาเทคโนโลยีนนมาใช้
ั้
ในชีวิตประจาวัน
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ได้ แสดงให้ เห็นว่า
พฤติกรรมที่เจตนาหรื อตังใจใช้
้
(Behavioral intention to use) ขึ ้นกับการรับรู้ 2 เรื่ อง คือ
1. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้ งาน หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าระบบสารสนเทศที่
นามาใช้ นัน้ ก่อให้ เ กิ ดประโยชน์ ซึ่ง การรั บรู้ ประโยชน์ มี อิทธิ พ ลโดยตรงต่อความตัง้ ใจใช้ ระบบ
สารสนเทศ (Agarwal & Prasad, 1999; Davis et al.,1989; Jackson et al., 1997;Venkatesh,
1999 อ้ างถึงใน สิงหะ ฉวีสขุ และ สุนนั ทา วงศ์จตุรภัทร, 2555) สร้ างความพึงพอใจของผู้ใช้ ให้
สามารถใช้ งานได้ อย่างสะดวก ดังนันการรั
้
บรู้ ประโยชน์เป็ นปั จจัยสาคัญที่บ่งชี ้ถึงความตังใจใช้
้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
2. การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ งาน หมายถึง ระดับความเชื่อของผู้ใช้ งานที่ คาดหวังต่อ
ระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึน้ มา เพื่อให้ เกิดความง่ายไม่ซับซ้ อน และไม่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ ต่อการเรี ยนรู้ที่จะใช้ งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้ งานมีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้
ระบบ (Agarwal & Prasad. 1999; Davis, Bagozzi & Warshaw. 1989; Jackson, Chow &
Leitch. 1997; Venkatesh.1999 อ้ างถึงใน สิงหะ ฉวีสขุ และ สุนนั ทา วงศ์จตุรภัทร, 2555)

ภาพประกอบ 5 Technology Acceptance Model (TAM 1)
ที่มา : F. D. Davis, “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User
Acceptance of Information Technology,” MIS Quarterly vol. 13 no. 3, pp. 319-339, 1989.
และ V. Venkatesh, M. Morris, and G. B. Davis, “User acceptance of information
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technology: Toward a unified view,” MIS Quarterly, vol. 27, no. 3, pp. 425-478, Sep.
2003.
จากภาพ จะเห็นว่าแบบจาลอง TAM แสดงให้ เห็นถึงการรับรู้ ถึงประโยชน์ (Perceived
usefulness) และการรับรู้ ว่าง่ายต่อการใช้ งาน (Perceived ease to use) ส่งผลต่อพฤติกรรม
ความตังใจที
้ ่จะใช้ และท้ ายที่สดุ ทาให้ เกิดการใช้ งานระบบที่แท้ จริง
Venkatesh and Davis (2000) ได้ เสนอว่าเพื่อให้ สามารถอธิบายเหตุผลของบุคคลใน
การรับรู้ ถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากระบบสารสนเทศ จึงนาไปสู่การพัฒนาแบบจาลอง TAM 2 เพื่อ
พัฒนาขยายเพิ่มเติมแบบจาลอง TAM ให้ สามารถช่วยพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ ระบบสารสนเทศ
ได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น

ภาพประกอบ 6 Technology Acceptance Model (TAM 2)
ที่มา : V. Venkatesh, F. Davis. (2000). A theoretical extension of the technology
acceptance model: for longitudinal field studies. Management Science, vol. 46, no. 2,
pp. 186-204, 2000.
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จากรู ปแบบจาลอง TAM 2 ได้ รับการปรับปรุ งที่ตวั แปรภายนอก และปั จจัยที่เกิดก่อน
(Antecedents) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้
ว่ า เป็ นระบบที่ ง่ า ยต่ อ การใช้ งานสให้ มี ค วามทั น สมั ย มากยิ่ ง ขึ น้ และจากการวิ จั ย พบว่ า
กระบวนการของอิทธิพลจากสังคม (Social influence process) เช่น บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่
โดยรอบ การแสดงพฤติกรรม ความสมัครใจ (Voluntariness) และภาพลักษณ์ (Image) ตลอดทัง้
กระบวนการใช้ ปัญญา (cognitive instrumental process) เช่น ความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กับงาน
(Job relevance) คุณภาพของผลลัพธ์ (Output quality) ผลลัพธ์ที่สามารถแสดงให้ เห็นก่อนได้
(Results demonstrability) และการรับรู้ว่าเป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้ งาน เป็ นต้ น ต่างเป็ นปั จจัยที่
เอื ้อต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ (สิงหะ ฉวีสขุ และ สุนนั ทา วงศ์จตุรภัทร, 2555)
นอกจากนี ้ TAM 2 ได้ นาเสนอแนวคิดใหม่ว่า บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการ
แสดงพฤติกรรม เป็ นปั จจัยหลักที่กาหนด ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน (Intention to use) และมีอิทธิพล
ต่อการรั บรู้ ถึง ประโยชน์ ที่ได้ รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลักษณ์ ในเชิ ง บวก สาหรั บ
ผลกระทบของตัวแปรเสริ ม/ตัวผันแปร (Moderating variable) (ประสบการณ์ และความสมัครใจ)
เกิดควบคู่ และมีความเชื่อมโยงระหว่างบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่ โดยรอบการแสดงพฤติกรรม
และความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน นอกจากนี ้ ยังพบว่าปั จจัยที่เกิดก่อนซึ่งได้ แก่ ความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์
กับงาน คุณภาพของผลลัพธ์ และผลลัพธ์ ที่สามารถแสดงให้ เห็นก่อนได้ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ถึง
ประโยชน์ที่ได้ รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบวก และพบอีกว่าภายใต้ เงื่อนไงการใช้ งานโดย
บังคับ และผู้ใช้ งานมีประสบการณ์จากัด บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม
จะมีอิทธิพลต่อความตังใจ
้ ที่จะใช้ งานในเชิงบวก (สิงหะ ฉวีสขุ และ สุนนั ทา วงศ์จตุรภัทร, 2555)
ซึ่งปั จจัยที่เกิดก่อน (Antecedents) ที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ ถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความหมาย ดังนี ้
Subjective Norm (บรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั ) คือ การที่แต่ละบุคคลเชื่อว่าการใช้ งาน
เทคโนโลยี มาจากการคนรอบข้ างที่มีอิทธิพลหรื อมีความสาคัญกับตน (Fishbein and Ajzen.
1975, p. 302 อ้ างถึงใน Venkatesh & Davis, 2000)
Image (ภาพลักษณ์) คือ การที่แต่ละบุคคลเชื่อว่าการใช้ เทคโนโลยีจะช่วยยกระดับ
ตัวเองหรื อสถานะทางสังคม (Moore and Benbasat. 1991, p. 195 อ้ างถึงในVenkatesh &
Davis, 2000)
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Job Relevance (ความเกี่ ยวข้ องกับงาน) คือ การรับรู้ ของแต่ละบุคคลว่าการใช้
เทคโนโลยีจะสามารถใช้ ได้ กบั งานของเขา และทาให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน (Venkatesh
& Davis, 2000)
Output Quality (คุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ ) คือ การรับรู้ของแต่ละบุคคลว่าการใช้
เทคโนโลยีจะสามารถทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้องการได้ เป็ นอย่างดี (Venkatesh & Davis,
2000)
Result Demonstrability (ผลลัพธ์ ที่สามารถพิสูจน์ได้ ) คือ ผลที่สามารถพิสูจน์ได้
จากการใช้ เทคโนโลยี (Moore and Benbasat. 1991, p. 203 อ้ างถึงใน Venkatesh & Davis,
2000)
จากทฤษฎีและแนวความคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับด้ านการยอมรับเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้ างต้ น
ผนวกกับสิ่งที่ต้องการวิจยั คือ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทยพร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การธนาคารในประเทศไทย ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดของ Venkatesh และ Davis
(2000) ที่ได้ คดิ ค้ นและพัฒนา แบบจาลองด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ขึ ้นมาซึ่งเป็ นทฤษฎีที่นิยมใช้
ในปั จจุบนั เพื่ออธิบายพฤติกรรมการยอมรับของบุคคลระบบเทคโนโลยีหรื อสารสนเทศใหม่ มาใช้
การทาความเข้ าใจในเทคโนโลยีและการตัดสินใจที่จะยอมรับเทคโนโลยี แล้ วนาเทคโนโลยีมาใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ได้ แก่ ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 2 (Technology Acceptance Model 2) ได้
แสดงให้ เห็นว่าพฤติกรรมที่เจตนาหรื อตังใจใช้
้
(Behavioral intention to use) ขึ ้นกับการรับรู้ 2
เรื่ อง คือ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้ งาน และการรับรู้วา่ ง่ายต่อการใช้ งาน และกาหนดสมมติฐาน
การวิจยั ว่า ปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทยพร้ อมเพย์
(KTB PromptPay)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตัง้ ใจ
ความตังใจซื
้ ้อของผู้บริโภค (Purchase Intention) คือ ความพยายามของผู้บริ โภคในการ
ซื ้อสินค้ า ซึง่ อาจมีการวางแผนไว้ แล้ วหรื อไม่ก็ได้ โดยจะเลือกซื ้อสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคคิดไว้ ว่าเป็ นสิ่งที่ ดี
คุ้มค่า และชื่นชอบที่สุดในช่วงเวลานัน้ ซึ่งอาจส่งผลต่อจานวนการซื ้อในแต่ละครัง้ ด้ วย ดังเช่น
Howard (1994) ได้ ให้ ความหมายของความตังใจซื
้ อ้ ไว้ ว่า ความตังใจซื
้ อ้ เป็ นกระบวนการที่
เกี่ยวข้ องกับจิตใจที่บง่ บอกถึงการวางแผนการของผู้บริโภคที่จะซื ้อสินค้ าในตราสินค้ าใดสินค้ าหนึ่ง
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และ Das (2014) อธิ บายว่า ความตังใจซื
้ อ้ คือ ความพยายามของ
ผู้บริโภคในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การโดยความตังใจซื
้ ้อจะส่งผลต่อปริ มาณการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ
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จากผู้จัด จ าหน่ า ย ซึ่ง ความตัง้ ใจซื อ้ จะเกิ ด ขึ น้ ภายหลัง จากที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคได้ รั บ รู้ ถึ ง คุณ ค่า และ
ประโยชน์ของสินค้ าหรื อบริการนันๆ
้
รวมถึง พิบลู ทีปะปาล (2543) กล่าวว่า ความตังใจซื
้ ้อเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เป็ นเหตุให้
เกิดการซื ้อเสมอไป เนื่องจากยังมีปัจจัยผลักดันอื่นๆ ที่เข้ ามาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจซื ้อ
รวมไปถึงความพร้ อมของผู้บริ โภคในการตัดสินใจซื ้อ โดยผู้บริ โภคจะตัดสินใจซือ้ ด้ วยการเลือก
ทางเลื อ กที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ แล้ ว เลื อ กทางเลื อ กที่ ผ้ ู บริ โภคคิ ด ว่ า ดี ที่ สุ ด สอด คล้ องกั บ
ศุภร เสรี รัตน์ (ศุภร เสรี รัตน์, 2540) กล่าวว่า ความตังใจซื
้ ้อที่ไม่ได้ มีการคาดหมายมาก่อนจะมี
อิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื ้อซึง่ ผู้บริ โภคจะเลือกทางเลือกที่มาจากการประมวลผลด้ วยข้ อมูลที่มีอยู่
จากนัน้ จึงเลือกซือ้ สินค้ า หรื อบริ การที่ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคมากที่สุด โดยส่วนมาก
ผู้บริโภคจะประมวลผลข้ อมูลของสินค้ าหรื อบริการด้ วยการจัดลาดับความชอบจากตราสินค้ า แล้ ว
จึงเลือกซื ้อ ตราสินค้ าที่ผ้ บู ริโภคมีความชื่นชอบสูงสุด
ความตังใจซื
้ ้อของผู้บริ โภคเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมากที่นกั การตลาด
ต้ องการที่จะศึกษา และทาความเข้ าใจ เพราะความตังใจซื
้ ้อ เปรี ยบเสมือน แนวทางในการทานาย
หรื อ การคาดการณ์ พ ฤติกรรมการซื อ้ ของผู้บริ โภคในอนาคต ความตัง้ ใจซื อ้ นิยมใช้ กันอย่า ง
แพร่ ห ลายในการพยากรณ์ ก ารซื อ้ จากการศึ ก ษา มี ผ ลการศึ ก ษาสนั บ สนุ น ความคิ ด ที่ ว่ า
ภาพลักษณ์ เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญต่อการซื ้อสินค้ าอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับพร้ อมเพย์ (PromptPay)
PROMPTPAY คือ บริการโอนเงินและรับเงินโอนแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร
กับ หมายเลขบัตรประชาชน หรื อ เบอร์ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทาให้ ประชาชนโอนเงินสะดวกง่ายขึ ้น
แค่จ าหมายเลขบัตรประชาชนปลายทางที่ จ ะโอน หรื อจ าหมายเลขโทรศัพ ท์ มื อถื อ ไม่ต้องจด
หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ยาวและจายาก บริ การนี ้ดาเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ได้ ร่วมมือพัฒนาขึ ้น เพื่อสนับสนุนระบบการชาระเงินแบบ Any ID
ภายใต้ โครงการ National e-Payment ลดการใช้ เงินสดในการพกเงินเยอะๆ ใช้ จ่ายผ่านทาง epayment มากขึ ้นง่ายด้ วยปลายนิ ้ว (ไอที 24 ชัว่ โมง เทคโนโลยีใกล้ ตวั เพื่อชีวิตที่ดีขึ ้น, 2559)
PROMPT PAY ถูกริ เริ่ มโดยรัฐบาลไทยและกระทรวงการคลัง ที่ตงใจจะเปลี
ั้
่ยนแปลง
ระบบการชาระเงินแบบใหม่ โดยบัตรประชาชนแบบชิพ (SmartCard) โดยใช้ ชื่อว่า Any ID ก่อนที่
จะมาเป็ นชื่อ PROMPT PAY (พร้ อมเพย์ ) ซึ่งประเทศไทยมีแนวคิดส่งเสริ มเกี่ ยวกับ Digital
Economy (เศรษฐกิจดิจิทลั ) ทาให้ กระทรวงการคลังผลักดันระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
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แห่งชาติ National e-Payment โดยบริ การ PROMPT PAY (พร้ อมเพย์) ชื่อเดิมคือ Any ID ถือเป็ น
โครงแรกใน ยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาลไทย เพื่ออานวยความสะดวกทัง้
ประชาชนในการโอนเงิน และภาครัฐในการจ่ายสวัสดิการของรัฐ และเกี่ยวกับการคืนเงินภาษี แก่
ประชาชนด้ วย
พร้ อมเพย์ จึงเป็ นบริการทางเลือกใหม่ให้ ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ใช้ ในการ
โอนเงินและรับเงิน เป็ นบริ การเพิ่มจากการโอนเงินแบบเดิม ที่ให้ ประชาชนเลือกใช้ ได้ และทาให้
ผู้ใช้ มีความสะดวกมากขึ ้น เพราะระบบพร้ อมเพย์จะใช้ เลขประจาตัวประชาชน หรื อ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินแทนได้ ทาให้ สะดวก และง่ายต่อการจดจา จากเดิมที่ต้องรู้เลขที่บญ
ั ชี
เงินฝากธนาคารจึงจะโอนเงินให้ ได้ ดังนันพร้
้ อมเพย์จงึ เป็ นบริการทางเลือกให้ กบั ประชาชน โดยทุก
คนไม่จาเป็ นต้ องมาลงทะเบียน แต่ผ้ ทู ี่มีการโอนเงินรับเงินบ่อย ๆ ควรมาลงทะเบียนใช้ พร้ อมเพย์
เพราะจะได้ รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถกู ลงมาก
เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการโอนเงิน รับเงินให้ ประชาชน และช่วย
ลดความเสี่ยงในการถือเงินสดที่อาจสูญหาย ลดภาระและต้ นทุนในการบริ หารจัดการและพิมพ์
ธนบัตรของประเทศ ในระยะต่อไปรั ฐ บาลจะดูแ ลประชาชนด้ า นสวัส ดิการโดย จ่ายเงิ น ผ่า น
ช่องทางพร้ อมเพย์ด้วย ทาให้ ประชาชนได้ รับเงินรวดเร็ วและทัว่ ถึง มีทางเลือกในการใช้ บริ การโอน
เงิ นมากขึน้ และสามารถใช้ พ ร้ อมเพย์ ในชี วิ ตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็ นการโอนเงิ น ค่าเล่า เรี ย น
ค่าบริ การต่าง ๆ หรื อการจ่ายค่าอาหาร และที่สาคัญด้ วยค่าบริ การที่ถูกลงกว่า บริ การโอนเงิ น
แบบเดิม
หากประชาชนต้ องการใช้ บริ การพร้ อมเพย์ ผู้ใช้ ต้องมาลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีที่มีอยู่กบั
ธนาคารนันเข้
้ ากับเลขประจาตัวประชาชน หรื อ หมายเลขโทรศัพท์มือถื อ โดยธนาคารจะมีการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ว่าเป็ นเจ้ าของตัวจริ ง ไม่มี การปลอมแปลง เพื่อดู แลความ
ปลอดภัย ให้ ป ระชาชน และหลัง จากลงทะเบีย นแล้ ว ธนาคารจะมี ก ารแจ้ ง ยื น ยัน ว่าผ่า นการ
ลงทะเบียนหรื อไม่ โดยทุกธนาคารจะเปิ ดให้ ลงทะเบียน ตังแต่
้ วนั ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้ นไป
ผ่าน Mobile Banking, Internet Banking ตู้ ATM และสาขาธนาคาร โดยประชาชนสามารถมา
ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ก็ได้ ตามความสะดวกและความพร้ อมของประชาชน ซึ่งธนาคารบางแห่งที่มี
ความพร้ อมได้ เปิ ดลงทะเบียน ตังแต่
้ 1 กรกฎาคม 2559
สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชี ไม่จาเป็ นต้ องมาลงทะเบียนพร้ อมเพย์ทุก
บัญชี แต่อาจเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งไว้ สาหรับรับเงินด้ วยพร้ อมเพย์ก็ได้ (ตัวอย่างกรณี นาย ก)
หรื อในกรณีที่อยากใช้ พร้ อมเพย์กบั หลายบัญชี ก็สามารถเลือกผูกเลขประจาตัวประชาชนกับบัญชี
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ที่ 1 และผูกเบอร์ โทรศัพท์มือถือกับบัญชีที่ 2 ก็ได้ (ตัวอย่างกรณีนาย ข และนาย ค) และต้ องระวัง
ว่าหมายเลขเดียวกันผูกซ ้าเกินกว่า 1 บัญชีไม่ได้ ดังรูป

ภาพประกอบ 7 ตัวอย่างการผู้บญ
ั ชีพร้ อมเพย์
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย. อยากใช้ พร้ อมเพย์ทาอย่างไร. https://www.bot.or.th
พร้ อมเพย์ ได้ เริ่ ม ให้ บริ การโอนเงินตัง้ แต่วันที่ 27 มกราคม 2560 โดยจะโอนเงินผ่าน
พร้ อมเพย์ได้ ตามช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร คือ Mobile Banking, Internet Banking และ ตู้
ATM ซึ่งลูกค้ าต้ องมีรหัส Username / Password หรื อมีบตั รและรหัส ATM จึงจะสามารถใช้
บริ การได้ โดยระยะเวลาตังแต่
้ ลงทะเบียนจนถึงเริ่ มให้ บริ การรับ -โอนเงินระบบพร้ อมเพย์จะเป็ น
ช่วงเวลาที่ให้ ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนเพื่อทาความรู้จกั ศึกษาและเข้ าใจวิธีการใช้ งานพร้ อมเพย์ที่
ถูกต้ อง รวมทังการรั
้
กษาความปลอดภัยในการใช้ บริการ เพื่อให้ มีความพร้ อมในการใช้ บริ การอย่าง
วางใจและปลอดภัย
ระบบพร้ อมเพย์ มี การดูแลความปลอดภัยตัง้ แต่ขัน้ ตอนการลงทะเบียนที่ รัดกุม การ
พัฒนาระบบกลางที่มนั่ คงปลอดภัย และการใช้ งานของประชาชนผู้โอนเงินอย่างถูกต้ อง ดังนี ้
ลงทะเบียนรัดกุม : ธนาคารจะมีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้ าและความเป็ นเจ้ าของ
หมายเลขโทรศัพท์มือถืออย่างรัดกุม นอกจากนี ้ ธปท. ได้ กาชับให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามแนวทางที่
กาหนดในการรับลงทะเบียนพร้ อมเพย์ ซึง่ ได้ ออกไปเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 59 เพื่อให้ การลงทะเบียน
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มีความปลอดภัย เป็ นมาตรฐาน และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ประชาชน รวมทัง้ ธปท.
มีการตรวจสอบขันตอนและการควบคุ
้
มดูแลระบบการลงทะเบียนพร้ อมเพย์เป็ นการเฉพาะ เพื่อให้
มัน่ ใจในความมัน่ คงปลอดภัย และความพร้ อมใช้ งาน
ระบบกลางมัน่ คงปลอดภัย : พร้ อมเพย์เป็ นระบบที่พฒ
ั นาเพิ่มจากระบบโอนเงินที่ใช้
อยู่ปัจจุบนั จึงมีความปลอดภัยไม่ด้อยกว่าบริ การโอนเงินในปั จจุบนั เป็ นระบบที่เชื่อมระหว่าง
ธนาคารกับผู้ให้ บริ การระบบกลางพร้ อมเพย์ของประเทศ คือ บริ ษัท NITMX จึงเป็ นระบบปิ ดที่มี
การดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล คนภายนอกไม่สามารถต่อเข้ ากับระบบนี ้ผ่าน
ช่องทาง Internet ทัว่ ไปได้ และ ธปท. ได้ ติดตามดูแลการพัฒนาระบบด้ านความมัน่ คงปลอดภัย
ด้ วย
นอกจากนี ้ ได้ มี ก ารเตรี ย มการรองรั บ ในด้ า นความปลอดภัย รวมถึ ง การดูแ ลระบบ
สารสนเทศ (IT) ในเรื่ องมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานความถูกต้ อง ความพร้ อมใช้ ของระบบ
การดูแลการเข้ าถึงข้ อมูล การสารองข้ อมูล และการมีแผนรองรับกรณีฉกุ เฉิน ระบบกลางของพร้ อม
เพย์ ได้ ถูกออกแบบและพัฒ นาโดยบริ ษัทที่ เป็ นผู้เชี่ ยวชาญด้ านระบบการช าระเงิ น และเป็ น
ผู้พฒ
ั นาระบบการชาระเงินที่ใ ช้ ในประเทศต่าง ๆ โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงระดับสากล
และยังมีระบบติดตามและป้องกันการทุจริ ตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้ วย
ทัง้ นี ้ ผู้ให้ บ ริ การระบบกลาง ได้ ให้ บริ การในระบบที่ มี ม าตรฐานความปลอดภัยด้ า น
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO-27001 ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในระบบสากล และมีการ
ตรวจสอบประเมิ น ความปลอดภั ย จากหน่ ว ยงานภายนอกที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองอี ก ชั น้ หนึ่ ง
นอกเหนือจากความปลอดภัยของระบบกลางแล้ ว ได้ มีการออกแบบความปลอดภัยในส่วนของ
กระบวนการเข้ าใช้ งาน กล่าวคือ ผู้ใช้ บริ การที่ทกุ ธนาคาร จะต้ องมีการใส่เลขรหัสหรื อ Password
และมีการยืนยันรายการก่อนทาการโอนทุกครัง้ ดังรู ป
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ภาพประกอบ 8 ภาพรวมของบริการพร้ อมเพย์
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย. พร้ อมเพย์ปลอดภัยหรื อไม่. https://www.bot.or.th
ค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้ บริการแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบุคคล

ภาพประกอบ 9 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบุคคล
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2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างนิตบิ คุ คล

ภาพประกอบ 10 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างนิติบคุ คล
5. ประวัตธิ นาคารกรุงไทย
5.1. ประวัตธิ นาคารกรุงไทย
ด้ วยรากฐานที่มนั่ คงมาเกือบครึ่งศตวรรษ ธนาคารกรุ งไทยมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นธนาคารที่
แสนสะดวก และมัน่ คงที่ประชาชนในทุกภูมิภาคไว้ วางใจในบริ การที่เป็ นเลิศของธนาคารกรุงไทย
ด้ วยเครื อข่ายครอบคลุมทุกอาเภอทัว่ ประเทศ ไม่วา่ คุณจะอยูต่ รงไหนของประเทศ ธนาคารกรุงไทย
ก็พร้ อมที่จะให้ บริการคุณในทุกระดับ ทังลู
้ กค้ าบุคคล ลูกค้ าองค์กร ลูกค้ าสถาบันลูกค้ าภาครัฐหรื อ
รัฐวิสาหกิจและลูกค้ าธุรกิจทุกขนาดไม่เพียงแต่ประวัตศิ าสตร์ ในการดาเนินงานที่ภาคภูมิใจเท่านัน้
ธนาคารกรุงไทยยังพร้ อมที่จะคืนกาไรสูส่ งั คม และสิ่งแวดล้ อมด้ วยกิจกรรมสร้ างทุนปั ญญาที่ไม่ว่า
คุณจะอยูภ่ าคใดของสังคม คุณจะได้ รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน
“เยาวราช” คือ ถนนสายเศรษฐกิจเส้ นสาคัญนับตังแต่
้ ที่ถนนเส้ นนี ้ได้ ถูกสร้ างขึ ้นใน
สมัยพระ บาท สมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ถนนแห่งนี ้เป็ น ที่ตงของชุ
ั้
มชนชาวจีนและตามตารา
ภูมิศาสตร์ พยากรณ์ (ฮวงจุ้ย) ก็บอกไว้ วา่ ถนนสายนี ้คือทาเลมังกรทอง ดังนันธนาคารหลายแห่
้
งจึง
ถื อ ก าเนิ ด ขึ น้ บนถนนสายเศรษฐกิ จ เส้ นนี เ้ ช่ น เดี ย วกั บ “ธนาคารกรุ ง ไทย” ครั ง้ แรกที่
ธนาคารกรุ งไทยเริ่ มเปิ ดดาเนินกิจการคือ วันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวม 2 ธนาคารที่
รัฐบาลเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะนัน้ ได้ แก่ ธนาคารเกษตร จากัดและธนาคารมณฑล จากัด แล้ ว
ก่อตังขึ
้ ้น เป็ น “ธนาคารกรุ งไทยจากัด” (Krung Thai Bank Limited) ทังนี
้ ้เพื่อให้ มีฐานะทาง
การเงิ นที่มั่นคงสามารถคุ้ม ครองผู้ฝากเงิ น และบริ การลูกค้ า ได้ กว้ างขวาง และมี บทบาทช่วย
พัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศได้ ม ากขึน้ ด้ ว ย โดยมี ส าขาแรกตัง้ อยู่บ นถนนเยาวราช ซึ่ง เป็ น
สานักงานใหญ่เดิมของธนาคารเกษตร
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ตังแต่
้ เริ่ มแรกที่ธนาคารกรุ งไทยเปิ ดดาเนินการ ผลการดาเนินงานของธนาคารก็ได้
ขยายตัวขึ ้น ตามปริ มาณ ธุรกิจที่เพิ่มขึ ้น จากการเจริ ญเติบโต ของเศรษฐกิจในประเทศไทย เมื่อ
เล็งเห็นแล้ วว่า พื ้นที่สานักงานใหญ่ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนถนนเยาวราช คับแคบไม่สะดวกต่อการให้ บริ การ
และปฏิบตั ิงานแล้ ว วันที่ 26 พฤศจิกายน 2525 ธนาคารกรุ งไทย จึงได้ ย้ายสานักงานใหญ่มาอยู่
ณ อาคารเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท และใช้ เป็ นที่ทาการสานักงาน ใหญ่ มาจนกระทั่งปั จจุบนั การ
ดาเนินธุรกิจ ของธนาคารกรุ ง ไทยเจริ ญเติบโต อย่างมั่งคงและต่อเนื่อง การปรับปรุ งและขยาย
องค์ ก รงาน ใหม่ เ ป็ นไปอย่ า งสม่ า เสมอ จึ ง ท าให้ ส ามารถบริ ก ารลูก ค้ า ได้ ร วดเร็ ว และทั่ว ถึ ง
จนกระทั่ง ในเดื อ นมี น าคม 2530 ทางธนาคารได้ รั บ มอบหมาย ให้ เ ข้ า ไปช่ว ยบริ ห ารงานใน
“โครงการ 4 เมษา” ต่ อ จากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย โดยเน้ นในเชิ ง ธุ ร กิ จ ซึ่ ง เท่ า กั บ ว่ า
ธนาคารกรุ งไทยได้ มีบทบาท สาคัญในการช่วยแก้ ไขปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ครัง้ สาคัญ ครัง้ หนึ่ง
ของไทย จากนันเดื
้ อนสิงหาคม ในปี เดียวกัน ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ธนาคาร กรุงไทย
ได้ รับโอนทรัพย์สินและหนีส้ ิน ของธนาคารสยาม จากัด ที่กาลังมีปัญหาจากการควบรวมครัง้ นี ้
ธนาคาร กรุ งไทยเป็ นธนาคารที่ มี ทรั พย์ สิ นมากเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ สามารถตอบสนอง
นโยบายการเงิน การคลังของประเทศ และแสดงบทบาทความเป็ น “ธนาคารนา” (Lead Bank) ได้
ในปี พ.ศ. 2531 ธนาคารกรุ งไทยได้ ขยายสาขาออกไป ครอบคลุม ทุกจังหวัดของ
ประเทศ ถือว่าเป็ น ธนาคารพาณิชย์ แห่งเดียวในขณะนันที
้ ่สามารถขยายศักยภาพการให้ บริ การ
ประชาชน ได้ อย่างทัว่ ถึง ไม่เพียงแต่การขยายสาขาทัว่ ประเทศเท่านัน้ ธนาคารกรุ งไทยยังได้ นา
เทคโนโลยี ส มัยใหม่ มาใช้ กับ งานให้ บริ ก ารลูกค้ า และการปฏิ บัติง านภายใน ในปี เดียวกัน นี ้
ธนาคารได้ ตดิ ตังระบบออนไลน์
้
และ เครื่ อง เอทีเอ็ม ซึ่งถือว่าเป็ นธนาคารแห่ง แรกที่สามารถติดตัง้
ได้ ครบทุกจังหวัด อีกก้ าวที่สาคัญเกิดขึน้ เมื่อได้ นาหุ้นของธนาคารเข้ าสู่ตลาด หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในวันที่ 26 มิถุนายน 2532 นับเป็ นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่นาหุ้นเข้ าซื ้อ-ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเริ่ มเปิ ดการซือ้ -ขายหุ้นของธนาคารตังแต่
้ วัน ที่ 2 สิงหาคม 2532 จนกระทัง่ ใน
วั น ที่ 24 มี น าคม 2537 ธนาคารกรุ งไทยก็ ไ ด้ แปรสภาพเป็ นบริ ษั ท มหาชนภายใต้ ชื่ อ
“ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)” ใช้ ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Krung Thai Bank Public Company
Limited”
หลังจากวิกฤตทางการเงินที่ส่งผลให้ เศรษฐกิจของโลก ซบเซาในปี 2540 สถาบัน
การเงินส่วนใหญ่ ประสบปั ญหา การขาดความเชื่อมัน่ ในสถาบันการเงิน แต่ธนาคารกรุงไทย ก็ยงั
สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรค ในช่วงที่มีสภาวะเศรษฐกิจและ การเงินของประเทศแทบจะล้ มละลายมา
ได้ ในปี 2546 ธนาคารกรุ งไทยเป็ นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่สามารถ จ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถื อ
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หุ้นได้ และยังเป็ นผู้นาในการรักษา ระดับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก โดยพยายามตรึงอัตราดอกเบี ้ย ให้
อยูใ่ นระดับ เดิม เป็ นธนาคารสุดท้ ายในระบบธนาคาร พาณิชย์ที่ประกาศลดอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก
ลง และก็ยงั เป็ น ผู้นาในการรณรงค์ให้ ประชาชนหันมารักษาและเปิ ดเผย ข้ อมูลเครดิตของตนเอง
เพื่ อ ประโยชน์ ในการ ขอสิ นเชื่ อ และในปี เดีย วกัน นี ้ ธนาคารได้ นาเอาหุ้นออกจ าหน่ายให้ กับ
นักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ อีกครัง้ เพื่อเป็ นการเพิ่ม ปริมาณหุ้นที่ซื ้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึง่ ปรากฎว่าหุ้น ของธนาคารได้ รับความสนใจและความเชื่อมัน่ จากนักลงทุน เป็ นอย่ างมาก หุ้นที่
เปิ ดให้ จองซื ้อหุ้นของธนาคารกรุ งไทย มากกว่า สัดส่วนที่เสนอขาย ถึอว่าเป็ นความสาเร็ จอีกก้ าว
หนึง่ ของธนาคารที่ได้ รับความไว้ วางใจ จากนักลงทุนทังในและ
้
ต่างประเทศหลังจากที่พึ่งผ่านพ้ น
วิกฤตเศรษฐกิจมา ปลายปี 2547 ได้ เกิดมหันตภัยคลื่นยักษ์ สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ ทาลายชีวิต
ผู้คนและทรัพย์สิน อย่างมหาศาล ทางธนาคาร กรุ งไทยได้ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ าที่ได้ รับ
ผลกระทบ ทังโดยตรง
้
และโดยอ้ อม พร้ อมกันนี ้ก็ยงั ได้ บริ จาคเงินเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็ น
จานวนเงิน 100 ล้ านบาท อีกด้ วย
ปั จจุบนั ธนาคารยังคงเติบโตและพร้ อมเดินเคียงข้ างสังคมไทย โดยได้ ปรับวิสยั ทัศน์
ใหม่เ พื่ อให้ ส อดคล้ องกับสภาวะการแข่ง ขัน โดยเปลี่ ยนจาก "ธนาคารแสนสะดวก" หรื อ"The
Convenience Bank" ที่ถือเป็ นมาตรฐานบริ การของธนาคารในปั จจุบนั สู่แนวคิด "กรุ งไทย ก้ าว
ไกล ไปกับคุณ" หรื อ "Growing Together" อันเป็ นความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และสร้ างการบริการที่มีคณ
ุ ค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมัง่ คัง่ แก่ลกู ค้ า สร้ างคุณภาพที่ดี
ขึ ้นแก่สงั คม ตลอดจนสร้ างผลตอบแทนที่ดีอย่างยัง่ ยืนแก่ผ้ ถู ือหุ้น
5.2. ผลการดาเนินงาน ปี 2559
ธนาคารกรุ งไทยมีกาไรจากการดาเนินงานในปี 2559 จานวน 74,030 ล้ านบาท มี
กาไรจากการดาเนินงาน 74,030 ล้ านบาท หลังหักสารองหนี ้สูญและภาษี เงินได้ ธนาคารมีกาไร
สุทธิสว่ นที่เป็ นของธนาคาร 32,278 ล้ านบาท จากการขยายตัวของรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิและรายได้
ที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ย ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานทรงตัว และมีการบริหารต้ นทุนที่เหมาะสม
ธนาคารกรุงไทย แจ้ งผลประกอบการในปี 2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2558 ว่าธนาคาร
และบริ ษัทย่อยมีกาไรจากการดาเนินงาน 74,030 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8,343 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
12.70 หลังหักสารองหนี ้สูญและภาษี เงินได้ มีกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของธนาคาร 32,278 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 3,784 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13.28 ทังนี
้ ้รายได้ หลักยังเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้
ดอกเบี ้ยสุทธิเพิ่มขึ ้น 6,098 ล้ านบาท รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิเพิ่มขึ ้น 699 ล้ านบาท
และรายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึ ้น 1,264 ล้ านบาท นอกจากนี ้ จากการบริ หารต้ นทุนทาง
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การเงินอย่างเหมาะสม ทาให้ อตั ราผลตอบแทนสุทธิตอ่ สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ (NIM) เท่ากับ
ร้ อยละ 3.30 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 3.02
ณ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีเงินให้ สินเชื่อ 1,904,089 ล้ านบาท
ลดลง 123,351 ล้ านบาท โดยลดลงจากลูกค้ าทุกกลุ่มและจากความระมัดระวังในการพิจารณา
สินเชื่อ มีเงิ นฝาก 1,972,404 ล้ านบาท ลดลง 163,094 ล้ านบาท จากสิน้ ปี 2558 ธนาคารและ
บริ ษัทย่อยได้ กันส ารองหนี ส้ ูญ และขาดทุน จากการด้ อยค่าจ านวน 33,429 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึน้
2,888 ล้ านบาท เพื่อให้ ส อดคล้ องกับจ านวนเงิ นให้ สินเชื่ อแก่ลูกหนีท้ ี่ มี อยู่ ในขณะที่ ตงส
ั ้ ารอง
พิเศษลดลงบางส่วน และมีอตั ราส่วนเงินสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ งบ
การเงินเฉพาะธนาคารเท่ากับร้ อยละ 121.30 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 110.54 ณ 31 ธันวาคม 2558
ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (NPL) ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
91,128 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ 14,757 ล้ า นบาท หรื อร้ อยละ 19.32 อัต ราส่วนสินเชื่ อด้ อยคุณภาพ
(NPL Ratio net) เท่ากับร้ อยละ 1.81 NPL Ratio gross เท่ากับร้ อยละ 3.97 ทังนี
้ ้ธนาคารได้
ปรับปรุงวิธีปฏิบตั ิในการจัดชันสิ
้ นเชื่ อให้ อยู่ในแนวทางที่ระมัดระวัง นอกจากนี ้ ยังให้ ความสาคัญ
ในการติดตามหนี ้อย่างรวดเร็ว รวมทังการปรั
้
บโครงสร้ างหนี ้ตามความเหมาะสม
สาหรับเงินกองทุนตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของและเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 เท่ากับ 243,254 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 12.98 ของสินทรัพย์ถ่วง
น ้าหนักตามเกณฑ์ความเสี่ยง และเงินกองทุนทังสิ
้ ้นเท่ากับ 316,295 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.88
ซึง่ คานวณตามเกณฑ์ Basel III ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ทังนี
้ ้ ในปี 2560 ธนาคารยังคงเป้าหมายในการเติบโตในสินทรัพย์ของธนาคาร เพื่อ
ให้ ผลการดาเนินงานมีความเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีประมาณการณ์ตวั เลขทางการเงินดังนี ้ อัตรา
GDP ร้ อยละ 3.4 อัตราเติบโตของสินเชื่อร้ อยละ 4-6 รายได้ จากค่าธรรมเนียมเติบโตร้ อยละ 3-5
และรักษาระดับของคุณภาพสินทรัพย์ NPL Ratio gross ให้ อยู่ในระดับเดิม(ธนาคารกรุ งไทย,
2560b)
5.3 กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) เป็ นหนึ่งในบริ การที่ภาคธนาคารร่วมมือกัน
พัฒนาขึ ้นเพื่อสนับสนุนโครงการระบบชาระเงินของประเทศ ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ National ePayment ของรั ฐบาลซึ่งเป็ นบริ การที่มีความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และสามารถตรวจสอบรายการ
ย้ อนหลังได้ อันเป็ นการช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการเงินสดและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ ในขณะเดียวกัน กรุงไทย พร้ อมเพย์ ยังอานวยความสะดวกในการโอนเงินและรับโอน
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เงินที่รวดเร็วยิ่งขึ ้น รวมทังการรั
้
บเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ นอกจากนี ้ยังได้ รับสิทธิประโยชน์
จากการคิดค่าธรรมเนียมที่ถกู ลงอีกด้ วย (ธนาคารกรุงไทย, 2560a)
ธนาคารกรุ งไทยเปิ ดให้ ลงทะเบียนการใช้ พร้ อมเพย์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
และสามารถใช้ บริ การได้ จริ งตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งประชาชนสามารถสมัคร
พร้ อมเพย์ของธนาคารกรุงไทยได้ 3 ช่องทาง ดังนี ้

ภาพประกอบ 11 ช่องทางการสมัครกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ที่ ม า : ธนาคารกรุ งไทยไทย. กรุ งไทย พร้ อมเพย์ ( KTB
http://www.ktb.co.th

PromptPay).

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ทาวิจัยได้ ทาการค้ นคว้ าต่าง ๆ ได้ แก่ วิทยานิพ นธ์ สารนิพ นธ์ ภาคนิพ นธ์ วารสาร
เอกสารวิชาการ และหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตังใจใช้
้
บริ การ
พร้ อมเพย์ธนาคารกรุงไทย ของประชาชน ดังนี ้
Chismar and Wiley-Patton (2002) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การทดสอบรูปแบบการยอมรับ
เทคโนโลยีสาหรับอินเทอร์ เน็ตในกุมารเวชศาสตร์ (Test of the Technology Acceptance Model
for the Internet in Pediatrics) โดยใช้ โมเดล TAM 2 จากการศึกษาพบว่า ความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์
กับงาน และ คุณภาพของผลลัพธ์ ส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายของการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญที่ที่
ระดับสถิติที่ 0.05 และการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งานส่งผลต่อความตังใจในการใช้
้
เทคโนโลยี
สาหรับอินเทอร์ เน็ตในกุมารเวชศาสตร์
Chismar and Wiley-Patton (2003) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง รู ปแบบการขยายการยอมรับ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Does the Extended Technology Acceptance Model Apply to
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Physicians) จากการศึกษาพบว่า โดยใช้ โมเดล TAM 2 จากการศึกษาพบว่า ความเกี่ยวข้ อง
สัม พันธ์ กับงาน และ คุณ ภาพของผลลัพ ธ์ ส่ง ผลต่อการรั บรู้ ความง่ ายของการใช้ ง าน อย่างมี
นัยสาคัญที่ที่ระดับสถิติที่ 0.05 และการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งานส่งผลต่อความตังใจในการ
้
ใช้ เทคโนโลยีสาหรับอินเทอร์ เน็ตในทางการแพทย์
Elizabeth White Baker, Said S. Al-Gahtani, Geoffrey S. Hubona (2010) ได้
ศึกษาเรื่ องผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อการยอมรับและยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ
กาลังพัฒนา โดยใช้ โมลเดล การยอมรับเทคโนโลยี (TAM2) ผลการศึกษาพบว่า ด้ านภาพลักษณ์
ส่งผลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้ านผลลัพธ์ ที่
สามารถพิสจู น์ได้ ส่งผลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้ านการรับรู้ความง่าย ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และด้ านการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งานและด้ านการรับรู้ ความง่า ยในการใช้ งาน ส่งผลต่อ
การยอมรับและยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกาลังพัฒนา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
Mei-Ying Wu, Han-Ping Chou, Yung-Chien Weng, Yen-Han Huang (2011) ได้
ศึกษาเรื่ อง การใช้ TAM2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ เว็บไซต์ โดยใช้ เว็บ 2.0 เป็ นเว็บไซต์ตวั อย่าง
(TAM2-based Study of Website User Behavior—Using Web 2.0 Websites as an
Example) โดยใช้ โมลเดล การยอมรับเทคโนโลยี (TAM2) ผลการศึกษาพบว่า ด้ านบรรทัดฐานเชิง
จิตวิสยั ด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ ด้ านผลลัพธ์ที่สามารถ
พิสจู น์ได้ ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้ าน
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งานและด้ านการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน ส่งผลต่อการยอมรับและ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกาลังพัฒนา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
Venkatesh and Davis (2000) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การขยายตัวทางทฤษฎีของรูปแบบ
การยอมรับเทคโนโลยี : จาก 4 กรณีศึกษา (A Theoretical Extension of the Technology
Acceptance Model : Four Longitudinal Field Studies) จากการเสนอในงานวิจยั และพัฒนา
และทดสอบทฤษฎี ก ารตัง้ ใจในการยอมรั บ เทคโนโลยี ในบริ บ ทที่ มี อิ ท ธิ พ ลจากสัง คม และ
กระบวนการการรับรู้ ทางปั ญญา โดยมีการอ้ างถึง TAM 2 ใช้ ในการทดสองข้ อมูลที่เก็บมาจาก 4
ระบบที่แตกต่างกันจาก 4 องค์กร โดยแบ่งกลุม่ ผู้ใช้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ 2 กลุ่มที่สมัครใจ และ 2 กลุ่มที่
บังคับใช้ ในรู แปบบนี ้สามารถวัดได้ 3 ช่วงเวลาวัดผลแต่ละองค์ กรโดยวัดผลก่อนการเริ่ มใช้ งาน,
หนึง่ เดือนหลังจากเริ่มใช้ งาน และสามเดือนหลังจากที่เริ่มการใช้ งาน โดยได้ รับการสนับสนุนโมเดล
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จากการสันบสนุน จาก 4 องค์กรใน 3 ช่วงเวลาที่ได้ วัดผลออกมา ค่าความแปรปรวนประมาณ
40% - 60% จากปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการยอมรับเทคโนโลยีมาใช้ และค่า
ความแปรปรวน สาหรับค่าความตังใจในการใช้
้
งานเทคโนโลยีประมาณ 34% - 52% โดยทังสอง
้
ปั จจัยเกิดจากกระบวนการทางสังคมที่มีอิทธิพล โดยเกิดจากผู้มีอิทธิพลต่อผู้ใช้ งาน (Subjective
Norm), ความสมัครใจของผู้ใช้ (Voluntariness), ภาพลักษณ์ในสังคมของผู้ใช้ (Image) และผลที่
เกิดจากการปั จจัยจากเครื่ องมือทาให้ เกิดผลทางปั ญญา คือการเข้ าใจ และมีความรู้ในเครื่ องมือที่
ใช้ เกี่ยวกับงานของตนเอง (Job Relevance), ผลของงานที่มีคณ
ุ ภาพเมื่อมีความเข้ าใจในระบบ
เทคโนโลยี (Output Quality), ความสามารถที่อสดงออกได้ อย่า งมีประสิทธิภาพของผลการใช้
นวัตกรรม (Results Demonstrability) และผู้ใช้ เกิดการยอมรับว่าระบบเทคโนโลยีสามารถใช้ งาน
ได้ ง่ายและสะดวกในการใช้ (Perceived Ease of Use) ซึ่งเป็ นปั จจัยท่มีผลต่อผู้ใช้ ในการยอมรับ
เทคโนโลยี และมี ก ารหาพัฒ นาทฤษฎี โดยมี จุด ประสงค์ เ พื่ อ ศึก ษา และท าความเข้ า ใจใน
ลักษณธนิสยั ของผู้ยอมรับการใช้ เทคโนโลยี (Venkatesh & Davis, 2000 อ้ างถึงใน วัลยา เจริ ญศรี
สันต์, 2553)
วัลยา เจริ ญศรี สนั ต์ (2553) ได้ ศึกษาเรื่ อง การยอมรับและใช้ งานระบบบริ หารการ
วางแผนทรัพยากร (Enterprise Resource Planning System) กรณีศกึ ษา บริ ษัทเวชภัณฑ์แห่ง
หนึง่ จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) และปั จจัย
ด้ านประสบการณ์ (Experience) มีความสัมพันธ์โดยตรงปั จจัยด้ านความตังใจ
้ หรื อเจตนาที่จะใช้
เทคโนโลยี โดยที่ปัจจัยด้ านผลสาเร็ จของงานที่แสดงได้ อย่างชัดเจน (Result Demonstrability),
ปั จจัยการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease of Use : PEOU), ปั จจัยด้ าน
ประสบการณ์ (Experience) และปั จจัยด้ านผลที่แสดงจากกระบวนการจัดการสารสนเทศที่มี
คุณภาพดีขึ ้น (Output Quality) มีความสัมพันธ์ โดยอ้ อมไปยังปั จจัยด้ านความตังใจ
้ หรื อเจตนาที่
จะใช้ เ ทคโนโลยี ERP โดยผ่านปั จ จัยกลางคื อ ปั จ จัยด้ านการรั บรู้ ถึง ประโยชน์ (Perceived
Usefulness) การยอมรับการใช้ ระบบเทคโนโลยี ERP ขึ ้นอยู่กบั การรับรู้ ถุงประโยชน์ที่จะได้ รับของ
ระบบเทคโนโลยี และประสบการณ์ของพนักงานต่อระบบนันๆ
้ ซึ่งการรับรู้ถึงประโยชน์นนได้
ั ้ รับผล
มาจากคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพของข้ อมูลหรื อความรู้ของงานที่ได้ เพิ่มขึ ้น
และความง่าย สะดวกในการใช้ ระบบ จะทาให้ เกิดการยอมรับและใช้ งานระบบบริ หารการวางแผน
ทรัพยากร (Enterprise Resource Planning System)
นพมาศ เสียมไหม (2554) ได้ ศึกษาเรื่ อง การศึกษาการยอมรับในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ e-Government (G2E) ของข้ า ราชการระดับปฏิ บัติการ กรณี ศึกษา : ส านั ก
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ปลัดกระทรวงมหาดไทย กับสานักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากผล
การศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้ปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่มีการยอมรับในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ eGovernment (G2E) อยู่ในระดับสูง พบว่าการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ ส่งผลต่อการรับรู้ ของ
ประโยชน์ อี ก ทั ง้ ยัง มี ปั จ จัย ภายนอกที่ ส่ ง ผลกระทบต่อ การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี
สารสนเทศ e-Government (G2E) ในมุมมองของความแตกต่างระหว่างบุคคล คือด้ านความ
มุง่ มัน่ ของผู้ปฏิบตั งิ าน และระดับการศึกษา ในมุมมองของความเกี่ยวข้ องกับงานปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การรับรู้ ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government (G2E) คือด้ านความสัมพันธ์
เกี่ยวข้ องกับงาน ด้ านคุณภาพของงานและด้ านผลลัพธ์ จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และใน
มุมมองของสภาพแวดล้ อม ปั จจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ eGovernment (G2E) คือด้ านวัฒนธรรมองค์กร ด้ านบรรทัดฐาน และด้ านการสนับสนุนจากองค์กร
อีกทัง้ ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ งานง่ายในมุมมองของความ
แตกต่างระหว่างบุคคล คือ ในด้ านประสบการณ์ของผู้ปฏิบตั งิ าน
พรชนก พลาบูลย์ (2558) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริ โภคที่ส่งผลต่อความตังใจ
้ ของประชาชนในการใช้ บริ การธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) ของ รัฐบาลไทย จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศกึ ษาส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20-25 ปี มีการศึกษา ในระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพ
ข้ าราชการ มีรายได้ ตอ่ เดือน 15,000 – 25,000 บาท และส่วนใหญ่ร้ ูจกั บริ การพร้ อมเพย์จาก TV
ส่วนผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า การรั บรู้ ความง่ ายต่อการใช้ ง าน แรงจูง ใจด้ านอารมณ์
อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ ง าน ส่งผลต่อความตังใจ
้
ของประชาชนในการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ของรัฐบาล ไทย ร้ อยละ 69
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ .05

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
โดยการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ด้ วยวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าตามขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
7. การทดสอบสมมติฐาน
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ บริ การกรุงไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ในประเทศไทย ที่อาศัยอยูป่ ระเทศไทย ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ บริ การกรุ งไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ในประเทศไทย ที่ อาศัยอยู่ประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่ แน่นอน ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สตู รคานวณหาขนาดตัวอย่างในกรณี ที่ไม่ทราบประชากรที่
แน่นอน (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2545) คานวณกลุ่มตัวอย่างด้ วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนมากที่สดุ ที่ยอมรับได้ 5% หรื อ 0.05 จากสูตรที่คานวณ
จะได้ กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และผู้วิจัยได้ เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 4% ของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 15 คนรวมเป็ นกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
400 คน
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𝑛=

𝑝𝑞𝑍 21−𝛼
𝐸2

2

𝑛
=
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
𝑍
=
ระดับความเชื่อมัน่
𝐸
=
ผิดพลาดสูงสุดที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้
𝑝
=
สัดส่วนของกลุม่ ตัวอย่าง
𝑞
=
สัดส่วน 1 – 𝑝
สาหรับกรณีนี ้ไม่ทราบค่า p และ q แต่เนื่องจากค่า p และ q จะมีคา่ สูงสุด เมื่อ p =
0.5 และ q = 0.5
กาหนดให้ α
=
0.05
จะได้
Z
=
0.95 มีคา่ เท่ากับ 1.96
E
=
0.05 หรื อ 5 %
แทนค่า

แทนค่าในสูตร

(1.96)(1.96)(0.5)(0.5)
(0.05)(0.05)
(3.8416)(0.25)
0.0025

n=
384.16 หรื อ 385 ตัวอย่าง
จากการคานวณได้ กลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
385 ตัวอย่าง และผู้วิจยั ได้ เพิ่มจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 4% ของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 15คน เพื่อให้ กลุ่มตัวอย่างมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
จึงรวมขนาดกลุม่ ตัวอย่างทังหมดเท่
้
ากับ 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ขันตอนที
้
่ 1 การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเจาะจงกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ อ าศัย อยู่ใ นประเทศไทย และมี ป ระสมการณ์ ก ารใช้ ง านกรุ ง ไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay)
ขันตอนที
้
่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จะดาเนินการ
เก็ บข้ อมูล จากกลุ่ม ตัวอย่าง ด้ วยวิธี ออนไลน์ เช่น การวางลิง ค์เว็บไซต์ของแบบสอบถามไว้ ที่
เฟซบุ๊ค ไลน์แอพพลิเคชัน่ ทวิตเตอร์ หรื อเว็บไซต์พนั ธุ์ทิพย์ เป็ นต้ น โดยที่กลุ่มตัวอย่างต้ องเต็มใจ
และสะดวกจะให้ ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง
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2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือและขัน้ ตอนการสร้ างเครื่ องมือ คือ การออกแบบสอบถามเพื่อใช้ ในการเก็ บ
ข้ อมูลการดาเนินการสร้ างมีขนตอนในการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาเอกสารข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ในการสร้ างแบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถามจะเป็ นข้ อ มูล ทาง ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า
(Brand Image) ด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่
ได้ (Output Quality) ด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) ด้ านการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) และความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ของผู้ใช้ บริการธนาคารในประเทศไทย
ส่วนที่1 เป็ นคาถามทางด้ านประชากรศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสุงสุด อาชีพ รายได้ ต่อเดือน และภูมิลาเนา
ประกอบด้ วยแบบสอบถามที่มีคาถามแบบปลายปิ ด จานวน 6 ข้ อ มีระดับการวัดข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
1.1 เพศ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
1.2.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
1.2.2 21 - 30 ปี
1.2.3 31 - 40 ปี
1.2.4 41 - 50 ปี
1.2.5 51 ปี ขึ ้นไป
1.3 ระดับ การศึก ษาสุง สุด ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทเรี ย งล าดับ ( Ordinal
scale)
1.3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.3.2 ปริญญาตรี
1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 อาชีพ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
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1.4.1 นักเรี ยน / นิสิต / นักศึกษา
1.4.2 ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
1.4.3 พนักงานบริษัทเอกชน
1.4.4 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อิสระ
1.4.5 อื่นๆ
1.5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
1.5.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
1.5.2 15,001 - 30,000 บาท
1.5.3 30,001 - 50,000 บาท
1.5.4 50,001 - 100,000 บาท
1.5.5 100,001 บาทขึ ้นไป
1.6 ภูมิลาเนา ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
1.6.1 กรุงเทพมหานคร
1.6.2 ภาคกลาง
1.6.3 ภาคเหนือ
1.6.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.6.5 ภาคใต้
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) จานวน
2 ข้ อ มีระดับการวัดข้ อมูลประเภท อันตรภาค (Interval scale) 5 ระดับโดยมีการกาหนดการให้
คะแนน ดังนี ้
ระดับ 5
หมายถึง
มากที่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง
มาก
ระดับ 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
น้ อย
ระดับ 1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
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สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความเห็น
4.51 - 5.00
มากที่สดุ
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้ อย
1.00 - 1.50
น้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับด้ านภาพลักษณ์ (Image) จานวน 4 ข้ อ มีระดับการวัด
ข้ อมูลประเภท อันตรภาค (Interval scale) 5 ระดับโดยมีการกาหนดการให้ คะแนน ดังนี ้
ระดับ 5
หมายถึง
มากที่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง
มาก
ระดับ 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
น้ อย
ระดับ 1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความเห็น
4.51 - 5.00
มากที่สดุ
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้ อย
1.00 - 1.50
น้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance)
จานวน 2 ข้ อ มีระดับการวัดข้ อมูลประเภท อันตรภาค (Interval scale) 5 ระดับโดยมีการ
กาหนดการให้ คะแนน ดังนี ้
ระดับ 5
หมายถึง
มากที่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง
มาก
ระดับ 3
หมายถึง
ปานกลาง
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ระดับ 2
หมายถึง
น้ อย
ระดับ 1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความเห็น
4.51 - 5.00
มากที่สดุ
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้ อย
1.00 - 1.50
น้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 5 เป็ นคาถามเกี่ยวกับด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) จานวน
4 ข้ อ มีระดับการวัดข้ อมูล ประเภท อันตรภาค (Interval scale) 5 ระดับโดยมีการกาหนดการให้
คะแนน ดังนี ้
ระดับ 5
หมายถึง
มากที่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง
มาก
ระดับ 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
น้ อย
ระดับ 1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความเห็น
4.51 - 5.00
มากที่สดุ
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้ อย
1.00 - 1.50
น้ อยที่สดุ
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ส่ ว นที่ 6
เป็ นค าถามเกี่ ย วกั บ ด้ านผลลั พ ธ์ ที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ( Result
Demonstrability) จานวน 4 ข้ อ มีระดับการวัดข้ อมูล ประเภท อันตรภาค (Interval scale) 5
ระดับโดยมีการกาหนดการให้ คะแนน ดังนี ้
ระดับ 5
หมายถึง
มากที่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง
มาก
ระดับ 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
น้ อย
ระดับ 1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความเห็น
4.51 - 5.00
มากที่สดุ
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้ อย
1.00 - 1.50
น้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 7 เป็ นคาถามเกี่ยวกับด้ านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model) ประกอบด้ วย การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน และการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน จานวน
8 ข้ อ มีระดับการวัดข้ อมูล ประเภท อันตรภาค (Interval scale) 5 ระดับโดยมีการกาหนดการให้
คะแนน ดังนี ้
ระดับ 5
หมายถึง
มากที่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง
มาก
ระดับ 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
น้ อย
ระดับ 1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความเห็น
4.51 - 5.00
มากที่สดุ
3.51 - 4.50
มาก
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2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

ส่วนที่ 8 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับ ความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การธนาคารในประเทศไทย เป็ นคาถามปลายปิ ด จานวน 4 ข้ อ มี
ระดับการวัดข้ อมูล ประเภทอันตรภาค (Interval scale) 5 ระดับโดยมีการกาหนดการให้ คะแนน
ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความตังใจใช้
้
ใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ มากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความตังใจใช้
้
ใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ มาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความตังใจใช้
้
ใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความตังใจใช้
้
ใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ น้ อย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความตังใจใช้
้
ใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ น้ อยที่สดุ
สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความเห็น
4.51 - 5.00
มากที่สดุ
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้ อย
1.00 - 1.50
น้ อยที่สดุ
3. ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่ องที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ จากตารา หนังสือ เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ตัว แปรที่ จ ะศึก ษา เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถาม
2. รวบรวมสาระและเนื ้อหาต่างๆ ที่ได้ นามาสร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การธนาคารใน
ประเทศไทย
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3. นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของคาแนะนา และ
เพื่อนากลับมาปรับปรุงแก้ ไข
4. นาแบบสอบถามที่ได้ ปรับปรุงแล้ วเสนอต่ออาจารย์เพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้
ให้ สมบูรณ์ก่อนนาไปทาการทดลอง
5. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย เพื่อทดสอบและนา
ผลแบบสอบถามที่ได้ ไปหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ค่าความเชื่อมัน่ ของชุดคาถาม
(Reliability of the test) โดยการใช้ สูตรสัมประสิทธิ์ อลั ฟ่ า ( -Coefficient) ด้ วยวิธีครอนบัค
(Cronbach’s alpha) (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2545)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑘𝐶𝑜𝑛
var 𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
𝛼=
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + (𝑘 − 1)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑛 var 𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
เมื่อ
𝛼
แทน ค่า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามในส่ ว นที่
กาหนด
𝑘
แทน จานวนคาถามของแบบสอบถาม
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑛 var𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนระหว่างคาถามต่าง ๆ
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม
4. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูล จากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างตาม
ประชากรที่ ก าหนดไว้ โดยจะน าแบบสอบถามให้ ก ลุ่ม ตัว อย่างตอบพร้ อมทัง้ อธิ บ าย และให้
คาแนะนาในการตอบซึ่งการวิจัยครัง้ นี ้มุ่งศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การ
กรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การธนาคารในประเทศไทย” ใช้ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่สาคัญ 2 แหล่ง ดังนี ้
1. แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการรวบรวมข้ อมูลข่าว บทความ
เอกสารทางวิชาการ หนังสืองานวิจยั ในอดีต และข้ อมูลที่เผยแพร่ผา่ นสื่ออินเตอร์ เน็ตที่เกี่ยวข้ อง
2. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการรวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการใช้
แบบสอบถามเก็บข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่าง

41
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูล
เมื่อผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามคืนมาแล้ ว ผู้วิจยั ดาเนินการกับ
ข้ อมูล ดังนี ้
1. นาเสนอแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 40 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า ของครอนบัค โดย
ค่าความเชื่อมัน่ อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับทัว่ ไปมีคา่ ตังแต่
้ 0.7 ขึ ้นไป
(กัลยา วานิชบัญชา, 2545) โดยผลการทดสอบความเชื่อมัน่ มีดงั นี ้
ตาราง 1ตารางแสดงค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า ของครอนบัค
ปั จจัย
ด้ า น บ ร ร ทั ด ฐ า น เ ชิ ง จิ ต วิ สั ย
(Subjective Norm)
ด้ านภาพลักษณ์ (Image)
ด้ า นความสัม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
งาน
(Job Relevance)
คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output
Quality)
ผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้
(Result Demonstrability)
ด้ า นการรั บ รู้ ประโยชน์ ใ นการใช้
งาน
(Perceived Usefulness)
ด้ า นการรั บ รู้ ความง่ า ยในการใช้
งาน
(Perceived Ease to Use)

ค่ าความเชื่อมั่น
0.810
0.807
0.760

0.840
0.909
0.903

0.931
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เมื่ อเก็ บรวบรวมแบบสอบถามได้ ครบจ านวน 400 ชุดแล้ ว นามาตรวจดูความ
สมบูรณ์แล้ วจึงนามาลงรหัส เพื่อประมวลผลข้ อมูลด้ วยคอมพิวเตอร์
2. การกาหนดรหัสแปลข้ อมูลจากข้ อความเป็ นตัวเลขเพื่อใช้ ในการคานวณ
3. นาข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ ว บันทึกลงโปรแกรม SPSS/PC (Statistical Package for
the Social Science) เพื่อคานวณค่าทางสถิตขิ องข้ อมูลและทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการอธิบายข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
กลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้บริ โภค ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ ต่อเดือน และภูมิลาเนา โดยการนาเสนอข้ อมูลใน
รูปแบบของความถี่ (Frequency) และ ร้ อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) โดยผล
การวิเคราะห์จะทาการแจกแจงเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านภาพลักษณ์ (Image) โดยผลการวิเคราะห์จะทาการ
แจกแจงเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) โดยผล
การวิเคราะห์จะทาการแจกแจงเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ (Output Quality) โดยผล
การวิเคราะห์จะทาการแจกแจงเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability)
โดยผลการวิเคราะห์จะทาการแจกแจงเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้ านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model) โดยผลการวิเคราะห์จะทาการแจกแจงเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
8. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การธนาคารในประเทศไทย โดยผลการวิเคราะห์จะทา
การแจกแจงเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิ ติเ ชิ ง อนุม าน (Inferential Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่ อทดสอบ
สมมติฐานโดยเลือกใช้ สถิติ ดังนี ้
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สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชี พ รายได้ ต่อเดือน และภูมิ ลาเนา ที่แตกต่างกัน มีความตังใจใช้
้
บริ การกรุ ง ไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ที่แตกต่างกัน สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ วิเคราะห์แบบจาลอง
แผนภูมิต้นไม้ (Decision tree model)
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis: MRA)
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ งาน (Perceived Usefulness) สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
(Multiple Regression Analysis: MRA)
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis: MRA)
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis: MRA)
สมมติฐานที่ 6 ปั จจัยด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability)
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis: MRA)
สมมติฐานที่ 7 ปั จจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use)
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis: MRA)
สมมติฐานที่ 8 ปั จจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis:
MRA)
สมมติฐานที่ 9 ปั จจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use)
มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
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ไทย สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis:
MRA)

6. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตพ
ิ นื ้ ฐาน
1.1 การหาค่าร้ อยละ (Percentage) (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2545)
𝑓
𝑃 = x 100
𝑥
เมื่อ P
แทน ค่าร้ อยละหรื อ % (Percentage)
f
แทน ค่าความถี่ของคะแนนที่ต้องการแปลงค่าเป็ นร้ อยละ
n
แทน ค่าความถี่ทงหมดของกลุ
ั้
ม่ ตัวอย่าง
1.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2545)
∑𝑥
𝑋̅ =
𝑛
̅
เมื่อ 𝑋
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
∑𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
𝑛
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา,
2545)
𝑛( ∑ 𝑥 )2 − ([ ∑ 𝑥 ])2
𝑆. 𝐷. = √
𝑛(𝑛 − 1)
𝑆. 𝐷.
𝑥
𝑛
( ∑𝑥 )2
∑𝑥 2

เมื่อ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละตัวในกลุม่ ตัวอย่าง
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
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2. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมัน่ ของชุดคาถาม (Reliability of the test) โดยการใช้ สตู รสัมประสิทธิ์
อัลฟ่ า ( -Coefficient) ด้ วยวิธีครอนบัค (Cronbach’s alpha) (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2545)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑘𝐶𝑜𝑛
var 𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎n𝑐𝑒
𝛼=
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + (𝑘 − 1)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑛 var 𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
เมื่อ
𝛼
แทน ค่า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามในส่ ว นที่
กาหนด
𝑘
แทน จานวนคาถามของแบบสอบถาม
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑛 var 𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนระหว่างคาถามต่าง ๆ
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม
3. สถิตทิ ่ ใี ช้ ทดสอบสมมติฐาน
3.1 ใช้ สถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis: MRA)
จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของ
ประชากรจะเห็นว่ากลุ่มตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้ ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายได้ นี ้
เรี ยกว่า ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error 𝜀) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคณ
ู จะ
เป็ นการพยากรณ์ หาค่าสัมประสิทธิ์ α และ 𝛽1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้ จากการคานวณโดย
กลุม่ ตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่คานวณได้ จะต้ องเป็ นค่าสัมประสิทธิ์ที่ทา
ให้ สมการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนกาลังสองรวมกันน้ อยที่สดุ (Ordinary Least Square :
OLS)
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของประชากร
𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘 + 𝜀
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของกลุม่ ตัวอย่าง
𝑌 = 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑘 𝑋𝑘
โดยที่

𝑋
𝑌
𝑘

แทน
แทน
แทน

ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
จานวนตัวแปรอิสระ
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เมื่อ α และ a เป็ นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอยหรื อค่าของ Y เมื่อให้ ตวั แปร
อิสระทังหมดเท่
้
ากับศูนย์
ส่วน β และ b เป็ นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) ของตัว
แปรอิสระแต่ละตัว ซึ่งหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) เมื่อตัวแปรอิสระนัน้
เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอื่นมีคา่ คงที่
โดยที่คา่ สัมประสิทธิ์ a และ b สามารถคานวณได้ จากสูตร ดังนี ้
𝑎 = 𝑌 − 𝑏1 𝑋1 − 𝑏2 𝑋2 − ⋯ − 𝑏𝑘 𝑋𝑘
𝑏𝑖 =

∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − ∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖
𝑛 ∑ 𝑋𝑖2 − (∑ 𝑋𝑖 )2

การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุคณ
ู มีเงื่อนไขที่สาคัญ คือ
1. ความผิดพลาด (Error) ต้ องเป็ นตัวแปรสุ่ม และมีการแจกแจงแบบโค้ ง
ปกติ
2. ความแปรปรวนขอตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X)
จะต้ องเท่ากัน
3. ค่าความผิดพลาดของตัวแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็ นอิสระกัน
4. ตัวแปรอิสระที่นามาวิเคราะห์จะต้ องเป็ นอิสระกัน
3.2 แบบจาลองแผนภูมิต้นไม้ (Decision tree model)
เป็ นวิธีหนึ่งที่สาคัญในการจาแนกกฎ โดยจะมีลักษณะเป็ นการทางานเหมือน
โครงสร้ างต้ นไม้ ที่แต่ละโหนด (Node) แสดงคุณลักษณะ (Attribute) ที่ใช้ ทดสอบข้ อมูลแต่ละกิ่ง
แสดงผลในการทดสอบและลีฟโหนด (Leaf Node) แสดงกลุ่มหรื อคลาส (Class) ที่กาหนดไว้ ซึ่ง
ต้ นไม้ ตดั สินใจนี ้ง่ายต่อการเข้ าใจและการปรับเปลี่ยนเป็ นกฎการจาแนก (Classification Rules)
โดยอัลกอริ ทึมพื ้นฐานของการสร้ างต้ นไม้ ตดั สินใจ คือ อัลกอริ ทึมละโมบ (Greedy Algorithm)
โดยจะสร้ างต้ นไม้ จากบนลงล่างแบบวนซ ้า (Recursive) ด้ วยวิธีการแบ่งปั ญหาใหญ่เป็ นปั ญหา
ย่อย (Divide-and-Conquer) ซึ่งรู ปแบบของต้ นไม้ จะประกอบด้ วยโหนดแรกสุดที่เรี ยกว่า Root
Node จาก Root Node ก็จะแตกออกเป็ นโหนดลูก และที่โหนดลูกก็จะมีลกู ของตัวเองซึ่งโหนดใน
ระดับสุดท้ ายจะเรี ยกว่า Leaf Node
ต้ นไม้ ตดั สินใจ (Decision Tree) เป็ นเทคนิคที่คอ่ นข้ างแพร่หลาย เนื่องจากผู้ใช้
สามารถทาความเข้ าใจผลลัพ ธ์ ไ ด้ ง่ าย เทคนิคต้ นไม้ ตัดสินใจจะจ ากัดข้ อมูลที่เป็ นตัวแปรตาม
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(Dependent Variable) 1 ตัวต่อ 1 แบบจาลอง ถ้ าต้ องการทานายตัวแปรตามหลายๆ ตัว จะต้ อง
สร้ างแบบจาลอง สาหรับตัวแปรตามแต่ละตัวอัลกอริ ทึม ของเทคนิคแบบต้ นไม้ ตดั สินใจ ส่วนใหญ่
ไม่รองรับแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) จะต้ องมีการแบ่งให้ เป็ นข้ อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Data) เสียก่อน ตัวอย่างอัลกอริ ทึม เช่น Classification and Regression Trees
(CART), ID3, C4.5 และ C5.0 เป็ นต้ น
อัลกอริ ทึม CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detection) นาเสนอ
โดย Kass (1980) เป็ นอัลกอริ ทึมที่นิยมและรู้จกั อย่างกว้ างขวางที่ได้ รับการพัฒนาจากอัลกอริ ทึม
THAID ที่พฒ
ั นาโดย Morgan and Messenger (1973) เป็ นสถิตินอนพาราเมตริ ก ที่ใช้ ในการ
วิเ คราะห์ ในการจาแนกกลุ่ม ข้ อมูล สามารถสร้ างแบบจ าลองการจ าแนกแบบพหุภ าค (Multibranch Tree) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสาหรับการวิเคราะห์ชดุ ข้ อมูลขนาดใหญ่ โดยอัลกอริ ทึม CHAID
ที่มีข้อมูลตัวแปรตามเป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ จะใช้ คา่ ตัวสถิติทดสอบเพียร์ สนั ไคสแควร์ (Pearson
Chi-square Statistic) เป็ นเงื่ อนไขในการจาแนกกลุ่ม ซึ่งลักษณะข้ อมูลตัวแปรอิสระที่ใช้ กับ
อัลกอริ ทึม CHAID จะรองรับแค่ตวั แปรอิสระเชิงคุณภาพ ลาดับหรื อตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพ
จาแนกประเภท เมื่อตัวแปรอิสระเป็ นตัวแปรเชิงปริมาณต่อเนื่อง ต้ องทาการแปลงเป็ นตัวแปรอิสระ
เชิงคุณภาพลาดับก่อนที่จะนามาวิเคราะห์
ขันตอนในการจ
้
าแนกกลุ่มข้ อมูลเพื่อจะได้ มาซึ่งผลลัพธ์ ที่มีประสิทธิ ภาพ ก่อน
นาไปใช้ ทางการตลาด ซึ่งจะต้ องผ่านขันตอนกระบวนการที
้
่หลากหลาย ใช้ อลั กอริ ทึม CHAID ใน
การจาแนกกลุม่ ข้ อมูล และใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุม่ ตามขอบเขตของงานวิจยั ซึ่งเหมาะสม
ที่จะใช้ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาเกณฑ์การตัดสินใจและกลุ่ม (Segment) ที่มีผลต่อการบริ โภคสินค้ า
และบริการตามตลาดเป้าหมายที่กาหนดเทคนิค
การวิเคราะห์ อิทธิพล (Path Analysis)
การวิเคราะห์อิทธิพล (path analysis) เป็ นสถิติวิเคราะห์ขนสู
ั ้ งที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้น
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) ระหว่างตัวแปรในการวิจยั สารวจสาเหตุ
(causal surveyresearch) และในการวิ จัย ที่ นัก วิ จัย ไม่ส ามารถด าเนิ น การวิ จัย ทดลอง
(experimental research) ได้
เมื่อพิจารณาตามหลักการวิจยั การวิจยั ทดลองนับเป็ นการวิจยั ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เนื่องจากนักวิจยั สามารถออกแบบการวิจยั
ทดลองเพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อนตามเงื่อนไขที่จาเป็ น (necessary condition) ของการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง X กับ Y รวม 3 ประการได้ คือ ก) X ต้ องเกิดก่อน Y ข) X และ Y
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ต้ องแปรผันร่ วมกัน และ ค) ต้ องไม่มีตวั แปรอื่นใดมาเกี่ ยวข้ องหรื ออธิบายความแปรปรวนใน Y
นอกจาก X ในการออกแบบการวิจยั เชิงทดลองเมื่อนักวิจัยมีสมมุติฐานวิจยั ว่า ตัวแปร X เป็ น
สาเหตุทาให้ เกิดความแตกต่างในตัวแปร Y นักวิจยั สามารถใช้ กระบวนการสุ่ม (randomization)
จัดให้ มีกลุ่มทดลอง (experimental group = E) และกลุ่มควบคุม (control group = C) ที่มี
ลักษณะเท่าเทียม/คล้ ายคลึงกัน ซึ่งนักวิจยั อาจทาการทดสอบก่อน(pretest) เพื่อตรวจสอบว่า
ค่าเฉลี่ยตัวแปร Y ก่อนทดลองของกลุม่ E และ C แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จากนัน้
นักวิจยั ให้ ตวั แปรจัดกระทา (treatment X) แก่กลุ่มทดลอง แล้ วจึงทาการทดสอบหลัง (posttest)
เพื่อตรวจสอบว่าค่าเฉลี่ยตัวแปร Y ของกลุม่ ทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติมากน้ อยเพียงไร ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบหลังดังกล่าวเป็ นการพิสูจน์ถึง
อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร X ที่มีต่อตัวแปร Y นักวิจยั ให้ ความสาคัญกับการวิจยั ทดลองใน
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกนั มาก มีการออกแบบการวิจยั ทดลองหลายแบบ แบบการวิจยั
ทดลองที่ ใ ช้ กัน มากที่ สุด คื อ แบบการวิ จัย ชนิด มี ก ลุ่ม ควบคุม การทดสอบก่ อน-หลัง แบบสุ่ม
(randomized pretest-posttest, control group design) แบบการวิจยั ที่ดีที่สดุ คือ แบบการวิจยั
ชนิดสีกลุ่มของโซโลมอน (Solomon, four group design) ซึ่งไม่เป็ นที่นิยมใช้ เพราะใช้ กลุ่ม
ตัวอย่าง 4 กลุม่ แทนที่จะใช้ 2 กลุม่
ผลการวิ จัย ทดลอง แม้ ว่ า จะได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า สามารถตอบค าถามเกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ ดีที่สดุ แต่ในทางปฏิบตั ิยงั มีข้อจากัดตรงที่สถานการณ์ในการทดลองไม่
เป็ นไปตามธรรมชาติเพราะมีการศึกษาตัวแปรที่เป็ นสาเหตุได้ ไม่มากเท่าตัวแปรที่เป็ นสาเหตุจริ งซึ่ง
มีหลากหลาย นักวิจยั ได้ พฒ
ั นาสถิติวิเคราะห์เพื่อใช้ ในการศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุในการ
วิจัยสารวจ อันจะช่วยให้ นักวิจัยสามารถศึกษาสถานการณ์ ได้ ตามที่เป็ นจริ งในธรรมชาติ สถิติ
วิเคราะห์ที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้นนี ้คือ การวิเคราะห์อิทธิพล
การวิเคราะห์ อิทธิพลกับการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ
การวิเ คราะห์ อิท ธิ พ ลเป็ นสถิ ติวิเคราะห์ ที่เ ป็ นภาคขยาย (extension) ของการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู นักสถิติเห็นข้ อจากัดของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ในการตอบคาถาม
วิจัยเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ และได้ พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดข้ อจากัด
ดัง กล่าว อัน ส่ง ผลท าให้ มี ก ารพัฒ นาเป็ นการวิ เ คราะห์ อิท ธิ พ ลในที่ สุด ดัง จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ข้ อจากัดในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู และผลการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์อิทธิพลที่สามารถ
ตอบคาถามการวิจยั ได้ ดีขึ ้น ดังนี ้
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ภาพประกอบ 12 โมเดลปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
จากโมเดลปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความตัง้ ใจใช้ บ ริ ก ารกรุ ง ไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย ตัวแปรต้ นประกอบไปด้ วย ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั
(Subjective Norm) แทนด้ วย X1, ภาพลักษณ์ (Image) แทนด้ วย X2, ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับ
งาน (Job Relevance) แทนด้ วย X3, คุณภาพของ ผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) แทนด้ วย X4,
ผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) แทนด้ วย X5, การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน (Perceived Ease of Use) แทนด้ วย X6, การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived
Usefulness) แทนด้ วย X7, และตัวแปรตาม คือ ความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) แทนด้ วย Y อธิบายได้ ว่า X1, X2, X3, X4, X5, X6 มีอิทธพิลต่อ X7 และ X6, X7
มอีทิธพิลต่อ Y จึงพัฒนาวิธีการวิเคราะห์อิทธิพลโดย สร้ างชุดของสมการโครงสร้ างตามโมเดลที่ได้
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จากทฤษฎี และแก้ สมการพร้ อมกันตามหลักการแก้ สมการ simultaneous linear equation
ลักษณะของสมการโครงสร้ างตามโมเดล ประกอบไปด้ วย สมการโครงสร้ างรวม 2 สมการ ดังนี ้
X5 =
β0+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+e1
Y
=
β0+ β6X6+β7X7+e1
วิธีการวิเคราะห์ อิทธิพล
การวิเคราะห์อิทธิพล มีจดุ มุง่ หมายเพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ตัวแปรศึกษาอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้ อม ระหว่างตัวแปร และวิเคราะห์ตรวจสอบความ
ตรงของทฤษฎี หรื อ ทดสอบความสอดคล้ อ งระหว่า งโมเดลที่ พัฒ นาขึน้ กับ ข้ อมูลเชิ ง ประจัก ษ์
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์อิท ธิพลสรุ ปได้ เป็ น 3 ประการ คือ 1) เพื่อทดสอบทฤษฎี 2) เพื่อ
พัฒนา (develop) และตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ (causal model validation) และ
3) เพื่อศึกษารูปแบบ โครงสร้ าง ขนาด และทิศทางของอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อม เพื่ออธิบาย
พยากรณ์และควบคุมปรากฏการณ์
การดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการเป็ นขัน้ ตอน ภาพประกอบ 13 โดยต้ อง
เริ่มต้ น จากการสร้ างโมเดลตามทฤษฎี ซึ่งต้ องมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั อย่างเข้ ม
การรวบรวมข้ อมูลเพื่อหาเมทริ กซ์สหสัมพันธ์จากข้ อมูลจริ ง การสร้ างสมการโครงสร้ างตามโมเดล
เพื่อหาเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ที่คานวณได้ ตามโมเดล การทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
เมทริกซ์จากข้ อมูลและเมทริ กซ์ที่คานวณได้ หากผลการวิเคราะห์พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แปลว่าโมเดลไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ต้ องปรับเส้ นอิทธิพลในโมเดล
ที่เป็ นการผ่อนคลายข้ อตกลงเบื ้องต้ น โดยไม่ควรปรับเส้ นทางอิทธิพลตามทฤษฎี แล้ ววิเคราะห์
ใหม่อี กรอบหนึ่ง หากผลการวิเ คราะห์ พ บว่ามี ค วามแตกต่างกันอย่างไม่มี นัย ส าคัญทางสถิ ติ
แปลว่าโมเดลสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทฤษฎีมีความตรงสามารถศึกษารู ปแบบอิทธิพล
และแปลความหมายอิทธิพลทางตรง ทางอ้ อมต่อไป
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ภาพประกอบ 13

ขั น้ ตอนการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ล หรื อ การวิ เ คราะห์ SEM

ลักษณะข้ อมูลที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์อิทธิพล คือ ตัวแปรควรเป็ นตัวแปร
แบบเมตริ ก(metric variable) หากเป็ นตัวแปรจัดประเภท (categorical or non-metric variable)
ควรเปลี่ยนรูปเป็ นตัวแปรดัมมี่ หรื อใช้ การวิเคราะห์ SEM โดยใช้ สหสัมพันธ์ที่เหมาะกับระดับการ
วัดของตัวแปร ในโปรแกรมLISREL หรื อโปรแกรมอื่นๆ นอกจากนี ้นักวิจยั ต้ องตรวจสอบข้ อตกลง
เบื ้องต้ นก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลข้ อตกลงเบื ้องต้ นที่ สาคัญ ได้ แก่ 1) ความสัมพันธ์ทางเดียว แบบ
เส้ นตรงและแบบบวก 2) เทอมความคลาดเคลื่อน (error) มีการกระจายโค้ งปกติ มีความแปรปรวน
คงที่ (homoscedascity) 3) เทอมความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระระหว่างหน่วยการวิเคราะห์ และ
ระหว่างตัวแปร (independent error across cases, and across variables) 4) กรณีการ
วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลแบบไม่ มี ตัว แปรแฝง ตัว แปรทุก ตัว ต้ อ งไม่ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นในการวัด
(measurement error) 5) ข้ อ มูล ในการวิ เ คราะห์ ไ ม่มี ปั ญ หาภาวะร่ ว มเส้ น ตรงพหุ
(multicollinearity) และ 6) โมเดลเป็ นโมเดลเชิงสาเหตุแบบปิ ด (casual closure model)
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7. การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Tests)
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ ต่อเดือน และภูมิล าเนา ที่แตกต่างกัน มีความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ที่แตกต่างกัน สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ วิเคราะห์แบบจาลองแผนภูมิต้นไม้
(Decision tree model)
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis: MRA)
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน (Perceived Usefulness) สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis: MRA)
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis: MRA)
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis: MRA)
สมมติฐานที่ 6 ปั จจัยด้ านผลลัพธ์ ที่สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis: MRA)
สมมติฐานที่ 7 ปั จจัยการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis: MRA)
สมมติฐ านที่ 8 ปั จจัยการรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ ง าน (Perceived Usefulness) มี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis:
MRA)
สมมติฐานที่ 9 ปั จจัยการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) มี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
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ไทย สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis:
MRA)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปรความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั เรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การใน
ประเทศไทย ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
%
แทน ค่าร้ อยละ (Percent)
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
df
แทน ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of freedom)
MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกกาลังสองคะแนน (Mean of
Square)
F-Test แทน ค่าที่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Sig แทน ระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติจ ากการทดสอบที่ โปรแกรม
SPSS คานวณได้ ใช้ ในการสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐาน
Beta แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Standardized)
B
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized)
R2 แทน ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารตัด สิ น ใจของสถิ ติ วิเ คราะห์ ค วาม
ถดถอยพหุคณ
ู
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
**
แทน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
Y
แทน ความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay)
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X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั
ด้ านภาพลักษณ์
ด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน
ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้
ด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้
ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน
ด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลตามความมุง่ หมายของการวิจยั โดยการแบ่งการ
นาเสนอออกเป็ น 10 ส่วน ตามลาดับ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การธนาคารในประเทศ
ไทย
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีตอ่ ระดับบรรทัดฐานเชิง
จิ ต วิ สัย (Subjective Norm) ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การรั บ รู้ ประโยชน์ ใ นการใช้ ง าน (Perceived
Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อระดับภาพลักษณ์
(Image) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การ
ในประเทศไทย
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อระดับความสัมพันธ์
เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived
Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อระดับคุณภาพของ
ผลลัพ ธ์ ที่ไ ด้ (Output Quality) ที่ มี อิทธิ พลต่อการรับรู้ ประโยชน์ ในการใช้ ง าน (Perceived
Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อระดับคุณภาพของ
ผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
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ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อระดับคุณภาพของ
ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ งาน (Perceived Usefulness) และส่งผลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromrtPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
ส่วนที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อระดับคุณภาพของ
การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromrtPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
ส่วนที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทยที่มีตอ่ ความ
ตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromrtPay)
ส่วนที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ ใช้ บริ การ จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน และ ภูมิลาเนา โดยแจกแจง
จานวน ความถี่และค่ าร้ อยละ ดังรายละเอียดต่ อไปนี ้
ตาราง 2 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริการจาแนกตามเพศ
ด้ านประชากรศาสตร์

จานวนคน

ร้ อยละ

169
231
400

42.2
57.8
100

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จากตาราง 2 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การ ที่
ใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 400 คน จาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 231 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.8 และเพศชาย มีจานวน 169 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 42.2 ตามลาดับ
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ตาราง 3 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริการจาแนกตามอายุ
ด้ านประชากรศาสตร์

จานวนคน

ร้ อยละ

44
155
90
46
65
400

11.0
38.8
22.5
11.5
16.2
100

อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปี ขึ ้นไป
รวม

จากตาราง 3 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การ ที่
ใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 400 คน จาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วน
ใหญ่ อายุ 21 – 30 ปี มีจานวน 155 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.8 รองลงมาคือ ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุ 31 –
40 ปี มีจานวน 90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.5 ผู้ใช้ บริการที่มีอายุ 51 ปี ขึ ้นไป มีจานวน 65 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.3 ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุ 41 - 50 ปี มีจานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.5 ผู้ใช้ บริ การที่มี
อายุต่ากว่า 20 ปี มีจานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.0 ตามลาดับ
ตาราง 4 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริการจาแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด
ด้ านประชากรศาสตร์
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวนคน

ร้ อยละ

57
274
69
400

14.2
68.5
17.3
100

จากตาราง 4 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การ
จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับ
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ปริ ญญาตรี มีจานวน 274 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.5 รองลงมา คือ สูงกว่าปริ ญญาตรี มีจานวน 69
คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.3 ต่ากว่าปริญญาตรี มีจานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.2 ตามลาดับ
ตาราง 5 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริการจาแนกตามอาชีพ
ด้ านประชากรศาสตร์

จานวนคน

ร้ อยละ

44
185
96
42
33
400

11.0
46.3
24.0
10.5
8.2
100

อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อิสระ
อื่นๆ
รวม

จากตาราง 5 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การ
จาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจานวน 185
คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.3 รองลงมา คือผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน มีจานวน 96
คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.0 นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา มีจานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.0 ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/อิสระ มีจานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.5 และ อาชีพอื่นๆ มีจานวน 33 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 8.2 ตามลาดับ
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ตาราง 6 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริการจาแนกตาม
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ด้ านประชากรศาสตร์
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 ขึ ้นไป
รวม

จานวนคน

ร้ อยละ

42
47
115
92
104
400

10.5
11.8
28.7
23.0
26.0
100

จากตาราง 6 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การ
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 –
30,000 บาท มีจานวน 115 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.7 รองลงมา คือผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 40,001 ขึ ้นไป มีจานวน 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.0 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,001 –
40,000 บาท มีจานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.0 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.8 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มีจานวน 42 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 10.5 ตามลาดับ
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ตาราง 7 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริการจาแนกตาม
ภูมิลาเนา
ด้ านประชากรศาสตร์

จานวนคน

ร้ อยละ

98
76
71
90
65
400

24.5
19.0
17.8
22.5
16.2
100

ภูมิลาเนา
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวม

จากตาราง 7 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การ
จาแนกตามภูมิลาเนา พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ภูมิลาเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จานวน 98 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 24.5 รองลงมา คือผู้ใช้ บริ การที่มีภูมิลาเนาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จานวน
90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.5 ภูมิลาเนาอยู่ที่ภาคกลาง จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.0
ภูมิลาเนาอยูท่ ี่ภาคเหนือ จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.8 ภูมิลาเนาอยู่ที่ภาคใต้ จานวน 65 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 16.2 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อบรรทัดฐานเชิง
จิตวิสัย (Subjective Norm) ที่มีอิทธิพลต่ อการรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ งาน ของผู้ใช้ บริ การ
ในประเทศไทย โดยแจกแจงเป็ นค่ าเฉลี่ยและค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียด
ต่ อไปนี ้
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั
(Subjective Norm)

ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย (Subjective Norm)

̅
𝐗

1. บุคคลรอบข้ างของท่านใช้ บริการ กรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay)
2. บุคคลรอบข้ างของท่านสนับสนุนให้ ทา่ นใช้ บริการ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
รวม

3.95

.777

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.75

.847

มาก

3.85

.812

มาก

S.D.

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ ปั จจัยด้ านบรรทัดฐาน
เชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อ
พิ จ ารณารายข้ อพบว่ า ในข้ อบุ ค คลรอบข้ างของท่ า นใช้ บริ ก าร กรุ ง ไทย พร้ อมเพย์ ( KTB
PromptPay) ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ในข้ อบุคคล
รอบข้ างของท่านสนับสนุนให้ ท่านใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ผู้ใช้ บริ การให้
ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ตามลาดับ
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ส่ ว นที่ 3
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ ระดั บ
ภาพลักษณ์ (Image) ที่มีอิทธิพลต่ อการรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ งาน ของผู้ ใช้ บริ การใน
ประเทศไทย โดยแจกแจงเป็ นค่ าเฉลี่ยและค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียด
ต่ อไปนี ้
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image)
ด้ านภาพลักษณ์ (Image)
1. กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) เป็ นที่ร้ ูจกั
โดยทัว่ ไป
2. กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) เป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ทนั สมัย
3. การที่ท่านใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
จะทาให้ ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นคนทันสมัย
4. ท่านมีความภูมิใจต่อคนรอบข้ าง เมื่อท่านใช้ กรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
รวม

̅
X

S.D.

4.02

.739

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.87

.658

มาก

3.97

.707

มาก

4.04

.771

มาก

3.98

.719

มาก

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์
(Image) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า
ในข้ อกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) เป็ นที่ร้ ูจกั โดยทัว่ ไป ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ใน
ระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ในข้ อกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) เป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ทนั สมัย ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ในข้ อการที่ท่าน
ใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) จะทาให้ ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นคนทันสมัย ผู้ใช้ บริ การ
ให้ ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ในข้ อท่านมีความภูมิใจต่อคนรอบข้ าง
เมื่อท่านใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดย
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อความสัมพันธ์
เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) ที่มีอิทธิพลต่ อการรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ งาน ของ
ผู้ ใช้ บริ การในประเทศไทย โดยแจกแจงเป็ นค่ าเฉลี่ยและค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง
รายละเอียดต่ อไปนี ้
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน
(Job Relevance)
ด้ านความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance)

̅
X

S.D.

1. การใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ทาให้ ชว่ ยลดขันตอนในการท
้
างานที่ไม่จาเป็ นลง เช่น ไม่
ต้ องเดินไปทาธุรกรรมที่สาขา เป็ นต้ น
2. การใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ทาให้ ชว่ ยลดระยะเวลาในการทาธุรกรรมลง เช่นไม่ต้อง
รอคิวเมื่อไปทาธุกรรมที่สาขา เป็ นต้ น
รวม

4.30

.790

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

4.17

.900

มาก

4.23

.823

มาก

จากตาราง 10 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ความคิ ด เห็ น ของผู้ใ ช้ บ ริ ก าร ปั จ จัย ด้ า น
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ในข้ อการใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ทาให้ ช่วยลดขัน้ ตอนในการทางานที่ไม่จาเป็ นลง เช่น ไม่ต้องเดินไปทาธุรกรรมที่สาขา เป็ นต้ น
ผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ในข้ อการใช้ บริ การกรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ทาให้ ชว่ ยลดระยะเวลาในการทาธุรกรรมลง เช่นไม่ต้องรอคิวเมื่อไป
ทาธุกรรมที่สาขา เป็ นต้ น ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ ใช้ บริ การที่มีต่อระดับคุณภาพ
ของผลลัพธ์ ท่ ีได้ (Output Quality) ที่มีอิทธิพลต่ อการรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ งาน ของ
ผู้ ใช้ บริ การในประเทศไทย โดยแจกแจงเป็ นค่ าเฉลี่ยและค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง
รายละเอียดต่ อไปนี ้
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้
(Output Quality)

คุณภาพของผลลัพธ์ ท่ ไี ด้ (Output Quality)
1. กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) สามารถตอบสนอง
ในด้ านการโอนเงิน/ชาระสินค้ าและบริ การได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ท่านสามารถตรวจสอบการการโอนเงิน/ชาระสินค้ าและ
บริการผ่าน กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ย้ อนหลังได้
3.ท่านไม่พบปั ญหา เมื่อใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay)
4. ผลลัพธ์จากการใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
เป็ นไปตามที่ทา่ นคาดหวัง
รวม

̅
X

S.D.

4.12

.787

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

4.11

.725

มาก

3.86

.752

มาก

4.12

.788

มาก

4.05

.763

มาก

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ ด้ านคุณภาพของ
ผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อ
พิจารณารายข้ อพบว่า ในข้ อกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) สามารถตอบสนองในด้ านการ
โอนเงิน/ชาระสินค้ าและบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ในข้ อท่านสามารถตรวจสอบการการโอนเงิน/ชาระสินค้ าและบริ การ
ผ่าน กรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ย้ อนหลังได้ ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.11 ในข้ อ ท่า นไม่พ บปั ญ หา เมื่ อ ใช้ ก รุ ง ไทย พร้ อมเพย์ (KTB
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PromptPay) ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และในข้ อ
ผลลัพธ์จากการใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) เป็ นไปตามที่ท่านคาดหวัง ผู้ใช้ บริ การให้
ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อระดับของด้ าน
ผลลัพธ์ ท่ ีสามารถพิสูจน์ ได้ (Result Demonstrability) ที่มีอิทธิพลต่ อการรั บรู้ ประโยชน์ ใน
การใช้ งาน ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย โดยแจกแจงเป็ นค่ าเฉลี่ยและค่ าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังรายละเอียดต่ อไปนี ้
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้
(Result Demonstrability)
ด้ านผลลัพธ์ ท่ สี ามารถพิสูจน์ ได้ (Result Demonstrability)
1. กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ทาให้ ทา่ น
สามารถลดความเสี่ยงในการพกพาเงินสดที่อาจ
สูญหายได้
2. กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ทาให้ ท่าน
สามารถรับเงินจากภาครัฐได้ โดยตรง และรวดเร็ว เช่น
การยื่นขอคืนภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา เป็ นต้ น
3. ผลลัพธ์จากการใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) เป็ นประโยชน์ตอ่ การใช้ ชีวิตประจาวัน
ของท่าน
4. ท่านไม่ลาบากใจที่จะบอกผลลัพธ์จากการใช้ กรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) กับผู้อื่น
รวม

̅
X

S.D.

4.21

.816

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

4.22

.809

มาก

4.24

.847

มาก

4.41

.821

มาก

4.27

.823

มาก

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ ด้ านผลลัพ ธ์ ที่
สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ในข้ อกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ทาให้ ท่าน
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สามารถลดความเสี่ยงในการพกพาเงินสดที่อาจสูญหายได้ ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ในข้ อกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ทาให้ ท่านสามารถ
รับเงินจากภาครัฐได้ โดยตรง และรวดเร็ ว เช่น การยื่นขอคืนภาษี เงิ นได้ บุคคลธรรมดา เป็ นต้ น
ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ในข้ อผลลัพธ์จากการใช้
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) เป็ นประโยชน์ตอ่ การใช้ ชีวิตประจาวันของท่าน ผู้ใช้ บริ การ
ให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และในข้ อท่านไม่ลาบากใจที่จะบอก
ผลลัพธ์จากการใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) กับผู้อื่น ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ใน
ระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 7 การวิเคราะห์ ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ ใช้ บริ การที่มีต่อระดับด้ านการ
รั บรู้ ความง่ ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) ที่มีอิทธิพลต่ อการรั บรู้ ประโยชน์ ใน
การใช้ งานและมีอิทธิพลต่ อความตัง้ ใจใช้ บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย โดยแจกแจงเป็ นค่ าเฉลี่ยและค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดังรายละเอียดต่ อไปนี ้
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน
(Perceived Ease to Use)
ด้ านการรั บรู้ ความง่ ายในการใช้ งาน
(Perceived Ease to Use)
1. ท่านพบว่าการใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ทาให้ ทา่ นสามารถทาธุรกรรมได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
2. ท่านคิดว่าการใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ไม่ต้องใช้ ความพยายามมาก
3. ท่านทราบว่าขันตอนการสมั
้
ครใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) สามารถทาได้ ง่าย
4. ท่านทราบว่ากรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ง่าย
ต่อการใช้ งาน
รวม

̅
X

S.D.

4.33

.721

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

4.31

.724

มาก

4.54

.644

มากที่สดุ

4.31

.690

มาก

4.37

.694

มากที่สุด
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จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ ด้ านการรับรู้ ความ
ง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่า กับ 4.37 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า ในข้ อท่า นพบว่า การใช้ ก รุ ง ไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ทาให้ ท่านสามารถทาธุรกรรมได้ ง่ายยิ่งขึ ้น ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ
มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ในข้ อท่านคิดว่าการใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ไม่ต้องใช้ ความพยายามมาก ผู้ใช้ บริ การให้ ความส าคัญอยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.31 ในข้ อท่านทราบว่าขัน้ ตอนการสมัครใช้ กรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
สามารถทาได้ ง่าย ผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และ
ในข้ อท่านทราบว่ากรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ง่ายต่อการใช้ ง าน ผู้ใช้ บริ การให้
ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 8 การวิเคราะห์ ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ ใช้ บริ การที่มีต่อระดับด้ านการ
รั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ที่มีอิทธิพลต่ อความตัง้ ใจใช้ บริการ
กรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย โดยแจกแจงเป็ น
ค่ าเฉลี่ยและค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดต่ อไปนี ้
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
(Perceived Usefulness)
ด้ านการรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ งาน
(Perceived Usefulness)
1. ท่านคิดว่ากรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) จะทาให้
ท่านได้ รับความสะดวกในการทาธุรกรรม
2. ท่านคิดว่ากรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) จะทาให้
ท่านประหยัดเวลาในการทาธุรกรรม
3. ท่านคิดว่ากรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) จะทาให้
ท่านเสียค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมน้ อยลง
4. ท่านรับรู้ถึงความมีประโยชน์ของการใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay)
รวม

4.32 0.758

ระดับ
ความ
ตัง้ ใจใช้
มาก

4.37 0.681

มาก

4.43 0.804

มาก

4.46 0.731

มาก

4.40 0.743

มาก

̅
X

S.D.

จากตาราง 14 ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ความคิดเห็ นของผู้ใ ช้ บ ริ การ ด้ า นการรั บ รู้
ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 ในข้ อท่านคิดว่ากรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) จะทาให้ ท่านได้ รับความ
สะดวกในการทาธุรกรรม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ในข้ อท่านคิดว่ากรุ งไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) จะทาให้ ท่านประหยัดเวลาในการทาธุรกรรม อยู่ในระดับ มาก โดย
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ในข้ อท่านคิดว่ากรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) จะทาให้ ท่านเสีย
ค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมน้ อยลง อยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และท่านรับรู้
ถึงความมีประโยชน์ของการใช้ กรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) อยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 9 การวิเคราะห์ ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อระดับด้ านความ
ตัง้ ใจใช้ บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) โดยแจกแจงเป็ นค่ าเฉลี่ยและค่ า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดต่ อไปนี ้
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยด้ านความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
ความตัง้ ใจใช้ บริการกรุ งไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay)
1. ท่านมีความพยายามที่จะใช้ บริการ กรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay)
2. ท่านมีความยินดีที่จะใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay)
3. หากท่านมีโอกาสจะชวนคนรอบข้ าง ใช้ บริ การกรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
4. ท่านมีความตังใจที
้ ่จะใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ซ ้า ในอนาคตอย่างแน่นอน
รวม

4.34 0.763

ระดับ
ความ
ตัง้ ใจใช้
มาก

4.48 0.759

มาก

4.54 0.655

มากที่สดุ

4.60 0.715

มากที่สดุ

4.49 0.723

มาก

̅
X

S.D.

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ ความตังใจใช้
้
บริ การ
กรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การ พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.49 ในข้ อ ท่า นมี ค วามพยายามที่ จ ะใช้ บ ริ ก าร กรุ ง ไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ในข้ อท่านมีความยินดีที่จะใช้ บริ การ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) อยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ในข้ อหากท่าน
มีโอกาสจะชวนคนรอบข้ าง ใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) อยู่ในระดับ มากที่สดุ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และในข้ อท่านมีความตังใจที
้ ่จะใช้ บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ซ า้ ในอนาคตอย่า งแน่ น อน อยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.60
ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 10 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจยั ได้ การวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้ใช้ บริ การในประเทศไทยที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่
ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลาเนา ที่แตกต่าง
กัน มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ ง ไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ที่แตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0 = ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน และภูมิล าเนา ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พ ลต่อความตัง้ ใจใช้ บริ การ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
H1 = ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลาเนา ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
โดยใช้ การวิเคราะห์ แบบจาลองแผนภูมิต้นไม้ (Decision tree model) โดยที่
Decision node แสดงด้ วยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม (•) เป็ นจุดแยกแสดงทางเลือกต่างๆ ที่สามารถ
อธิ บายความแตกต่างของลักษณะประชากร กับความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย ซึง่ ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังนี ้

ภาพประกอบ 14 แบบจาลองแผนภูมิต้นไม้ แสดงการวิเคราะห์ทางเลือกของลักษณะประชาการ
ศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลาเนา ที่
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของ
ผู้ใช้ บริการในประเทศไทย ที่ไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) ไม่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
H1: ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์
ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย สามารถเขียนสมมติฐาน
ทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) ไม่มีอิทธิพลผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
H1: ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
(Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 4 ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) ไม่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
H1: ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 5 ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ (Output Quality) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) ไม่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
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H1: ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
สมมติ ฐ านข้ อที่ 6
ปั จจั ย ด้ านผลลั พ ธ์ ที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ( Result
Demonstrability) มีอิทธิพลต่อความรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของ
ผู้ใช้ บริการในประเทศไทย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านผลลัพธ์ ที่สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability) ไม่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย
H1: ปั จจัยด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 7 ปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease
to Use) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การใน
ประเทศไทย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) ไม่มี
อิทธิพลต่อต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย
H1: ปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย
สมมติฐานข้ อที่ 8 ปั จจัยด้ านความรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived
Usefulness) มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของ
ผู้ใช้ บริการในประเทศไทย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านความรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ไม่มี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย
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H1: ปั จจัยด้ านความรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) มี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย
สมมติฐานข้ อที่ 9 ปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease
to Use) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การ
ในประเทศไทย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) ไม่มี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย
H1: ปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) มี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย
สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 สมมติฐานข้ อที่ 3 สมมติฐานข้ อที่ 4 สมมติฐาน
ข้ อที่ 5 สมมติฐานข้ อที่ 6 สมมติฐานข้ อที่ 7 สมมติฐานข้ อที่ 8 สมมติฐานข้ อที่ 9 คือ การวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอย
ด้ วยวิธี Enter ใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig.มีคา่
น้ อยกว่า 0.05
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ตาราง 16 สรุปตัวแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้ 6 ตัว ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective
Norm) ด้ านภาพลักษณ์ (Image) ด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) ด้ าน
คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) ด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result
Demonstrability) ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) ที่เข้ าสมการ
ความถดถอยเชิงพหุ
แหล่ งความ
แปรปรวน
Regression

R

R Square

0.923

0.852

Adjusted R
Square
0.850

Std Error to the Estimate
0.25691

จากตาราง 16 พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์ ของตัวแปรทัง้ 6 ตัว ที่ เข้ าสมการ มี
ความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.923 ตัวแปรอิสระสามารถควบคุมตัวแปรตามการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน (Perceived Usefulness) ได้ ที่ระดับร้ อยละ 85.2 (ค่า R Square เท่ากับ 0.852) ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากับ 0.25691
ตาราง 17 ค่าความแปรปรวนร่วมตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อด้ านความรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
(ANOVA)

Regression

Sum of
Squares
149.651

Residual
Total

แหล่ งความแปรปรวน

6

Mean
Square
24.942

25.939

393

0.066

175.590

399

df

F

Sig.

377.887

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANOVA) พบว่ามีตวั แปรอิสระอย่าง
น้ อย 1 ตัว ในสมการถดถอยสามารถใช้ ทานายความรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ โดยมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 โดยใช้ สถิติทดสอบ F-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
เมื่อนาตัวแปรปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) ด้ านภาพลักษณ์ (Image)
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ด้ านความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ (Output
Quality) ด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) ด้ านการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้ งาน (Perceived Ease to Use) เข้ าสมการ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมด้ วยสถิติ
ทดสอบ F-test มีคา่ เท่ากับ 377.887 ค่าเฉลี่ยกาลังสองเท่ากับ 24.942 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ตาราง 18 แสดงการวิเคราะห์ ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) ด้ าน
ภาพลักษณ์ (Image) ด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) ด้ านคุณภาพของ
ผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) ด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) ด้ าน
การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) ที่สงผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) วิธี Enter

การรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ งาน
ปั จจัย
B
ค่าคงที่
ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (X1)
ด้ านภาพลักษณ์ (X2)
ด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (X3)
ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (X4)
ด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (X5)
ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (X6)

0.298
0.060
0.053
0.045
0.177
0.177
0.591

Std.
Error
0.110
0.023
0.034
0.021
0.037
0.035
0.038

Beta

t

Sig.

0.065
0.045
0.050
0.175
0.192
0.522

2.706
2.558
1.570
2.117
4.834
5.006
15.719

0.007
0.011
0.117
0.035
0.000
0.000
0.000

จากตาราง 16
พบว่ า การวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอยมาตรฐาน
(Standardized) ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามของสมการถดถอย โดยวิธีการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ปั จจัยด้ าน
บรรทัดฐานเชิ ง จิ ตวิสัย (Subjective Norm) ) ด้ านความสัม พันธ์ เกี่ ยวข้ องกับงาน (Job
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Relevance) ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ (Output Quality) ด้ านผลลัพธ์ ที่สามารถพิสูจน์ได้
(Result Demonstrability) ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) เป็ น
ปั จจัยที่มีอิทธิพลความรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) เป็ นปั จจัยที่ไม่มีอิทธิ พลต่อการรั บรู้
ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
และจากการวิเคราะห์ พบว่า ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to
Use) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดเป็ นลาดับที่ 1 โดยมีคา่ Beta เท่ากับ 0.52 (t = 15.719) ด้ าน
ผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลเป็ นลาดับที่ 2 มีคา่
Beta เท่ากับ 0.192 (t = 5.006) ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) เป็ นตัวแปรที่มี
อิทธิพลเป็ นลาดับที่ 3 มีค่า Beta เท่ากับ 0.175 (t = 4.834) ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย
(Subjective Norm) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลเป็ นลาดับที่ 4 มีคา่ Beta เท่ากับ 0.065 (t = 2.558)
ด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลเป็ นลาดับที่ 5 มีคา่
Beta เท่ากับ 0.050 (t = 2.117) ตามลาดับ และด้ านภาพลักษณ์ (Image) เป็ นปั จจัยที่ไม่ส่งผลต่อ
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
ตาราง 19 สรุปตัวแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้ 2 ตัว ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน
Perceived Ease to Use) และด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ที่
เข้ าสมการความถดถอยเชิงพหุ
แหล่ งความ
แปรปรวน
Regression

R

R Square

0.875

0.766

Adjusted R
Square
0.765

Std Error to the Estimate
0.31463

จากตาราง 19 พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์ ของตัวแปรทัง้ 2 ตัว ที่ เข้ าสมการ มี
ความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.875 ตัวแปรอิสระสามารถควบคุมตัวแปรตามความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ได้ ที่ระดับร้ อยละ 76.6 (ค่า R Square เท่ากับ 0.766) ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากับ 0.31463
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ตาราง 20 ค่าความแปรปรวนร่วมตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อด้ านความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อม
เพย์ (KTB PromptPay) (ANOVA)

Regression

Sum of
Squares
128.870

Residual
Total

แหล่ งความแปรปรวน

2

Mean
Square
64.435

39.299

397

0.099

168.169

399

df

F

Sig.

650.921

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANOVA) พบว่ามีตวั แปรอิสระอย่าง
น้ อย 1 ตัว ในสมการถดถอยสามารถใช้ ทานายความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 โดยใช้ สถิติทดสอบ F-test ที่
ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 เมื่ อ น าตัว แปรปั จ จัย ด้ า นการรั บ รู้ ความง่ า ยในการใช้ ง าน
(Perceived Ease to Use) และด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) เข้ า
สมการ ผลการวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ วมด้ วยสถิ ติทดสอบ F-test มี ค่าเท่ากับ 650.921
ค่าเฉลี่ยกาลังสองเท่ากับ 64.435 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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ตาราง 21 แสดงการวิเคราะห์ ปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to
Use) และด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ที่มีอิทธิพลต่อความตังใจ
้
ใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
(Multiple Regression Analysis) วิธี Enter
ความตัง้ ใจใช้ บริการกรุ งไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay)

ปั จจัย
B
ค่าคงที่
ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (X6)
ด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (X7)

0.330
0.578
0.372

Std.
Error
0.119
0.057
0.051

Beta

T

Sig.

0.521
0.381

2.780
10.060
7.353

0.006
0.000
0.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 21
พบว่ า การวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอยมาตรฐาน
(Standardized) ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามของสมการถดถอย โดยวิธีการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ปั จจัยด้ าน
การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) และด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน (Perceived Usefulness) เป็ นปั จจัยที่มีอืทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
และจากการวิเคราะห์ พบว่า ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพล
สูงสุดเป็ นลาดับที่ 1 โดยมีคา่ Beta เท่ากับ 0.521 (t = 10.060) ด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลเป็ นลาดับที่ 2 มีคา่ Beta เท่ากับ 0.381 (t = 7.353) ตามลาดับ และ
ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวทานายมาสรุ ปสมการได้ ดังนี ้
Y = ความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
X1 = ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั
X2 = ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์
X3 = ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน
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X4 = ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้
X5 = ปั จจัยด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้
X6 = ปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน
X7 = ปั จจัยด้ านความรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
สมการพยากรณ์คือ
ŷ = 0.330 + 0.578(X6) + 0.372(X7)
0.298 + 0.060(X1) + 0.053(X2) + 0.045(X3) + 0.177(X4) +
7=
0.177(X5) + 0.591(X6)
ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า
ด้ านบรรทัดฐานเชิ งจิ ตวิสัย (Subjective Norm) ด้ านความสัม พันธ์ เกี่ ยวข้ องกับงาน (Job
Relevance) ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ (Output Quality) ด้ านผลลัพธ์ ที่สามารถพิสูจน์ได้
(Result Demonstrability) ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) และปั จจัยด้ านการรับรู้ความ
ง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) และด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived
Usefulness) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิตอ่ พลความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย และยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
ในปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) ไม่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived
Usefulness)
สรุปผลการทดสอบสมติฐาน
การวิเคราะห์ อิทธิพล ( Path Analysis )
การใช้ เทคนิค OLS นามาใช้ ในการวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) นามาใช้ กับการวิเคราะห์อิทธิพล ( Path
Analysis ) ซึ่งการวิเคราะห์อิทธิพล ( Path Analysis ) ดาเนินการโดยใช้ แบบจาลองที่ดีที่สดุ ที่ได้
จากขันตอนข้
้
างตันเป็ นผลให้ สามารถสร้ างภาพแสดงการวิเคราะห์อิทธิพล ( Path Analysis ) โดย
แผนภาพของรู ปนี ้แสดงให้ เห็นว่า 5 ใน 6 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน
(Perceived Usefulness) ( P < 0.05 ) คือ 1) ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) 2)
ด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) 3) ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output
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Quality) 4) ด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) 5) ด้ านการรับรู้ความง่าย
ในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) และ มี 2 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย (P < 0.05) คือ 1) ด้ านการ
รับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) 2) ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน
(Perceived Ease to Use)

ภาพประกอบ 15 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย
จากภาพประกอบ 15 มีทงปั
ั ้ จจัยทางตรงและปั จจัยทางอ้ อมที่ส่งผลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย สามารถวิเคราะห์
อิทธิพล ( Path Analysis) ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) เป็ นปั จจัยทางอ้ อมที่มีอิทธิพล
ต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย
สามารถหาค่า Beta ได้ โดย Beta(Subjective Norm) x Beta(Perceived Usefulness) = 0.065x
0.381 = 0.025
ด้ านความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) เป็ นปั จจัยทางอ้ อมที่มี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
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ไทย สามารถหาค่า Beta ได้ โดย Beta(Output Job Relevance) x Beta(Perceived Usefulness)
= 0.050 x 0.381 = 0.019
ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) เป็ นปั จจัยทางอ้ อมที่ที่มีอิทธิพล
ต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย
สามารถหาค่า Beta ได้ โดย Beta(Output Quality) x Beta(Perceived Usefulness) = 0.175 x
0.381 = 0.067
ด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ ได้ (Result Demonstrability) เป็ นปั จจัยทางอ้ อมที่
มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย สามารถหาค่า Beta ได้ โดย Beta(Result Demonstrability) x Beta(Perceived Usefulness)
= 0.192 x 0. 381 = 0.073
ด้ านการรั บรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) เป็ นทังปั
้ จจัย
ทางตรงและปั จจัยทางอ้ อม ซึ่งปั จจัยทางตรงมีคา่ Beta = 0.521 และปั จจัยทางอ้ อม สามารถหา
ค่า Beta ได้ โดย [Beta(Perceived Ease to Use) x Beta(Perceived Usefulness)] + Beta
(Perceived Ease to Use) = 0.720
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ตาราง 22 แสดงค่า beta ของปั จจัยทางตรง และปั จจัยทางอ้ อมที่มีอิทธิพลต่อ ความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย
ตัวแปร
ตัวแปรผลลัพธ์

อิทธิพล
ทางตรง
ทางอ้ อม

การรับรู้ประโยชน์
ในการใช้ งาน
0.381
-

การรับรู้ความง่าย
ในการใช้ งาน
0.521
0.199

รวม

0.381

0.720

𝟐

𝐑 = . 𝟕𝟕

ความตังใจใช้
้
บริการ
กรุงไทยพร้ อมเพย์
(Intention to use
KTB Promptpay)

ตาราง 23 แสดงค่า beta ของปั จจัยทางตรง และปั จจัยทางอ้ อมที่มีอิทธิพลต่อ การรับรู้ประโยชน์
ในการใช้ งาน

ตัวแปร
ผลลัพธ์

อิทธิพล

𝐑𝟐 = . 𝟖𝟓

การรับรู้
ประโยชน์ ทางตรง
ในการใช้
งาน

บรรทัด
ฐานเชิง
จิตวิสยั

0.065

ตัวแปร
ภาพ ความสัมพันธ์ คุณภาพ ผลลัพธ์ที่ การรับรู้
ลักษณ์
เกี่ยวข้ อง
ของ
สามารถ ความ
กับงาน
ผลลัพธ์ที่ พิสจู น์ได้ ง่าย
ได้
ในการ
ใช้ งาน
0.045

0.050

0.175

0.192

0.522

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาถึง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย โดยมีผลการศึกษาค้ นคว้ า ดังนี ้
สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ ตัง้ ความมุ่ ง หมายไว้ ดั ง นี ้ เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะด้ าน
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ที่
แตกต่างกัน อี กทัง้ เพื่ อศึกษาปั จ จัยด้ านบรรทัดฐานเชิ งจิ ตวิสัย (Subjective Norm) ด้ าน
ภาพลักษณ์ (Image) ด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) คุณภาพของผลลัพธ์
ที่ได้ (Output Quality) ผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) และการรับรู้ความ
ง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) ที่ส่งผลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน
(Perceived Usefulness) และเพื่อศึกษาปั จจัยด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived
Usefulness) และปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) ที่มี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย
ความสาคัญของการวิจัย
ความส าคัญของการวิจัยครัง้ นีค้ ือ ทาให้ ทราบถึงลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างกัน มีความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ที่แตกต่างกัน อีกทัง้ เพื่อ
ศึกษาปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) ด้ านภาพลักษณ์ (Image) ด้ าน
ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) คุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ (Output Quality)
ผลลัพ ธ์ ที่สามารถพิสูจ น์ได้ (Result Demonstrability) และการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน
(Perceived Ease to Use) ที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
และเพื่อศึกษาปั จจัยด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) และปั จจัยด้ าน
การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) ที่ที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ บริ การที่มีประสบการณ์ การใช้ กรุ งไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย จานวน 400 ชุด
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ตัวอย่างผู้ใช้ บริ การกรุ งไทยพร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ในประเทศไทย ที่
อาศัยอยูป่ ระเทศไทย ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึง ก าหนดขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ าง โดยใช้ สูต รค านวณหาขนาด
ตัวอย่างในกรณีที่ทราบประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544) คานวณกลุ่มตัวอย่าง
ด้ วยสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จากสูตรที่คานวณจะได้ กลุ่มตัวอย่าง 400
ตัวอย่าง
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่า งโดยใช้ วิธี ก ารเลื อ กสุ่ม ตัว อย่า ง มี
ขันตอนดั
้
งนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเจาะจง
กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีประสมการณ์การใช้ งานกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay)
ขัน้ ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จะ
ดาเนินการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง ด้ วยวิธีออนไลน์ เช่น การวางลิงค์เว็บไซต์ของแบบสอบถาม
ไว้ ที่ เฟซบุ๊ค ไลน์แอพพลิเคชัน่ ทวิตเตอร์ หรื อเว็บไซต์พนั ธุ์ทิพย์ เป็ นต้ น โดยที่กลุ่มตัวอย่างต้ องเต็ม
ใจและสะดวกจะให้ ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ซึง่ ประกอบไปด้ วยคาถาม 8 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามทางด้ านประชากรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้ บริ การ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสุงสุด อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลาเนา
ประกอบด้ วยแบบสอบถามที่ มีคาถามแบบปลายปิ ด จ านวน 6 ข้ อและมี ระดับการวัดข้ อมูล
ดังต่อไปนี ้ เพศ ระดับการวัดข้ อ มูลประเภท นามบัญญัติ (Nominal Scale) อายุ ระดับการวัด
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ข้ อมูลประเภท เรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับการวัดข้ อมูลประเภท
เรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) อาชีพ ระดับการวัดข้ อมูลประเภท นามบัญญัติ (Nominal Scale)
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการวัดข้ อมูลประเภท เรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm)
เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด จานวน 2 ข้ อ
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับด้ านภาพลักษณ์ (Image) เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด
จานวน 4 ข้ อ
ส่ ว นที่ 4 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ด้ านความสัม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้ องกับ งาน (Job
Relevance) เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด จานวน 2 ข้ อ
ส่วนที่ 5 เป็ นคาถามเกี่ยวกับด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ (Output Quality)
เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด จานวน 4 ข้ อ
ส่ ว นที่ 6 เป็ นค าถามเกี่ ย วกั บ ด้ า นผลลัพ ธ์ ที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ (Result
Demonstrability) เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด จานวน 4 ข้ อ
ส่ ว นที่ 7 เป็ นค าถามเกี่ ย วกั บ ด้ า นการยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model) ประกอบด้ วย การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด จานวน 4 ข้ อ และการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to
Use) เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด จานวน 4 ข้ อ
ส่ ว นที่ 8 เป็ นค าถามเกี่ ย วกั บ ตัง้ ใจใช้ บ ริ ก ารกรุ ง ไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด จานวน 4 ข้ อ
ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 8 มีระดับการวัดข้ อมูลประเภท อันตรภาค (Interval scale)
แบบ Likert Scale 5
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามคืนมาแล้ ว ผู้วิจยั ดาเนินการ
กับข้ อมูล ดังนี ้
1. นาเสนอแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบและแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 40 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า ของครอนบัค โดย
ค่าความเชื่อมัน่ อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับทัว่ ไปมีคา่ ตังแต่
้ 0.7 ขึ ้นไป
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เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ ครบจานวน 400 ชุดแล้ ว นามาตรวจดูความสมบูรณ์แล้ วจึงนามา
ลงรหัส เพื่อประมวลผลข้ อมูลด้ วยคอมพิวเตอร์
2. การกาหนดรหัสแปลข้ อมูลจากข้ อความเป็ นตัวเลขเพื่อใช้ ในการคานวณ
3. นาข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ ว บันทึกลงโปรแกรม SPSS/PC (Statistical Package
for the Social Science) เพื่อคานวณค่าทางสถิตขิ องข้ อมูลและทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริการ จาแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลาเนา โดยแจกแจงจานวน ความถี่
และค่าร้ อยละ สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
เพศ ผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 231 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58 และ
เพศชาย มีจานวน 169 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42 ตามลาดับ
อายุ ผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่ อายุ 21 – 30 ปี มีจานวน 155 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.8
รองลงมาคือ ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีจานวน 90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.5 ผู้ใช้ บริ การที่มี
อายุ 51 ปี ขึ ้นไป มีจานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.3 ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุ 41 - 50 ปี มีจานวน 46
คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.5 ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีจานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.0
ตามลาดับ
ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่มี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับ
ปริ ญญาตรี มีจานวน 274 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.5 รองลงมา คือ สูงกว่าปริ ญญาตรี มีจานวน 69
คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.3 ต่ากว่าปริญญาตรี มีจานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.2 ตามลาดับ
อาชีพ ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจานวน 185 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 46.3 รองลงมา คือผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน มีจานวน 96 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 24.0 นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา มีจานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.0 ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/อิสระ มีจานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.5 และ อาชีพอื่นๆ มีจานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 8.2 ตามลาดับ
รายได้ เ ฉลี่ ยต่อเดือน ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ มีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001 –
30,000 บาท มีจานวน 115 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.7 รองลงมา คือผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
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เดือน 40,001 ขึ ้นไป มีจานวน 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.0 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,001 –
40,000 บาท มีจานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.0 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.8 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มีจานวน 42 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 10.5 ตามลาดับ
ภูมิลาเนา ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ภูมิลาเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จานวน 98 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 24.5 รองลงมา คือผู้ใช้ บริ การที่มีภูมิลาเนาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จานวน
90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.5 ภูมิลาเนาอยู่ที่ ภาคกลาง จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.0
ภูมิลาเนาอยูท่ ี่ภาคเหนือ จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.8 ภูมิลาเนาอยู่ที่ภาคใต้ จานวน 65 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 16.2 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีตอ่ บรรทัดฐานเชิงจิต
วิสยั (Subjective Norm) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย โดยแจกแจงเป็ นค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ในข้ อบุคคลรอบข้ างของท่านใช้ บริ การ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 ในข้ อบุคคลรอบข้ างของท่านสนับสนุนให้ ท่านใช้ บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีตอ่ ระดับภาพลักษณ์
(Image) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย โดยแจกแจง
เป็ นค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ด้ านภาพลักษณ์ (Image) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.98 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ในข้ อกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) เป็ นที่ร้ ูจกั โดยทัว่ ไป
ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ในข้ อกรุ งไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทนั สมัย ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ในข้ อการที่ท่านใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) จะทาให้ ได้ รับการ
ยอมรับว่าเป็ นคนทันสมัย ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.97
ในข้ อ ท่า นมี ค วามภูมิ ใ จต่อ คนรอบข้ า ง เมื่ อ ท่า นใช้ ก รุ ง ไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่ อความสัมพันธ์
เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน ของผู้ใช้ บริ การ
ในประเทศไทย โดยแจกแจงเป็ นค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ในข้ อการใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ทาให้ ชว่ ยลดขันตอนในการท
้
างานที่ไม่จาเป็ นลง เช่น ไม่ต้องเดินไปทาธุรกรรม
ที่สาขา เป็ นต้ น ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ในข้ อ
การใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ทาให้ ช่วยลดระยะเวลาในการทาธุรกรรมลง
เช่นไม่ต้องรอคิวเมื่อไปทาธุกรรมที่สาขา เป็ นต้ น ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการที่มีตอ่ ระดับคุณภาพของ
ผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน ของผู้ใช้ บริ การใน
ประเทศไทย โดยแจกแจงเป็ นค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ (Output Quality) ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ
ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ในข้ อกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) สามารถ
ตอบสนองในด้ า นการโอนเงิ น /ช าระสิ น ค้ าและบริ ก ารได้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ใ ช้ บริ ก ารให้
ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ในข้ อท่านสามารถตรวจสอบการการโอน
เงิน/ชาระสินค้ าและบริ การผ่าน กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ย้ อนหลังได้ ผู้ใช้ บริ การให้
ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมี คา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ในข้ อท่านไม่พบปั ญหา เมื่อใช้ กรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.86 และในข้ อผลลัพธ์ จากการใช้ กรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) เป็ นไปตามที่ท่าน
คาดหวัง ผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ตามลาดับ
ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการที่มีตอ่ ระดับคุณภาพของ
ผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย โดยแจกแจงเป็ นค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ ที่สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability) ความ
คิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ ด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) พบว่า มีผลรวม
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อยู่ในระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ในข้ อกรุงไทย พร้ อม
เพย์ (KTB PromptPay) ทาให้ ท่านสามารถลดความเสี่ยงในการพกพาเงินสดที่อาจสูญหายได้
ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ในข้ อกรุงไทย พร้ อม
เพย์ (KTB PromptPay) ทาให้ ท่านสามารถรับเงินจากภาครัฐได้ โดยตรง และรวดเร็ ว เช่น การยื่น
ขอคืนภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา เป็ นต้ น ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ในข้ อผลลัพธ์ จากการใช้ กรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การใช้ ชีวิตประจาวันของท่าน ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และในข้ อท่านไม่ลาบากใจที่จะบอกผลลัพธ์ จากการใช้ กรุ งไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) กับผู้อื่น ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.41 ตามลาดับ
ส่วนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีตอ่ ระดับด้ านการรับรู้
ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
และมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การใน
ประเทศไทย โดยแจกแจงเป็ นค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) ความคิดเห็น
ของผู้ใช้ บริการ ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) พบว่า มีผลรวมอยู่
ในระดับ มากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ในข้ อท่านพบว่าการใช้
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ทาให้ ท่านสามารถทาธุรกรรมได้ ง่ายยิ่งขึ ้น ผู้ใช้ บริ การให้
ความสาคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ในข้ อท่านคิดว่าการใช้ กรุ งไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ไม่ต้องใช้ ความพยายามมาก ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ
มากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ในข้ อท่านทราบว่าขันตอนการสมั
้
ครใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) สามารถทาได้ ง่าย ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และในข้ อท่านทราบว่ากรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ง่ายต่อการใช้
งาน ผู้ใช้ บริการให้ ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ตามลาดับ
ส่วนที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีตอ่ ระดับด้ านการรั บรู้
ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย โดยแจกแจงเป็ นค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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ด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้ บริ การ ด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) พบว่า มีมีผลรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ในข้ อท่านคิดว่ากรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
จะทาให้ ทา่ นได้ รับความสะดวกในการทาธุรกรรม อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.32
ในข้ อท่านคิดว่ากรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) จะทาให้ ท่านประหยัดเวลาในการทา
ธุรกรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ในข้ อท่านคิดว่ากรุ งไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) จะทาให้ ทา่ นเสียค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมน้ อยลง อยู่ในระดับ มากที่สดุ
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และท่านรับรู้ ถึงความมีประโยชน์ของการใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ตามลาดับ
ส่วนที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีตอ่ ระดับด้ านความตังใจ
้
ใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) โดยแจกแจงเป็ นค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ด้ านความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ผลการวิเคราะห์
ข้ อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ ความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ของผู้ใช้ บริการ พบว่า มีผลรวมอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ในข้ อท่านมีความ
พยายามที่จะใช้ บริ การ กรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ในข้ อท่านมีความยินดีที่จะใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ในข้ อหากท่านมีโอกาสจะชวนคนรอบข้ าง ใช้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) อยู่ในระดับ มากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
และในข้ อท่านมีความตังใจที
้ ่จะใช้ บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ซ ้าในอนาคต
อย่างแน่นอน อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้ใช้ บริ การในประเทศไทยที่มี ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่
ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลาเนา ที่แตกต่าง
กัน มีความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ที่
แตกต่างกัน สามารถสรุ ปผลได้ โดยใช้ การวิเคราะห์แบบจาลองแผนภูมิต้นไม้ (Decision tree
model) โดยที่ Decision node แสดงด้ วยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม (•) เป็ นจุดแยกแสดงทางเลือกต่างๆ
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ที่สามารถอธิบายความแตกต่างของลักษณะประชากร กับความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย ซึง่ ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังนี ้

ภาพประกอบ 16 แบบจาลองแผนภูมิต้นไม้ แสดงการวิเคราะห์ทางเลือกของลักษณะประชาการ
ศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ ภูมิลาเนา
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการ
ในประเทศไทย ที่ไม่แตกต่างกัน
ลักษณะประชาการศาสตร์ ซึ่งประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลาเนา ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ที่ไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง (H1) ซึ่ง หมายความว่า ปั จ จัย ด้ า นลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ไม่มี อิทธิ พ ลต่อ ความตัง้ ใจใช้ บริ การกรุ ง ไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย (Subjective Norm) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย ณ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 พบว่า ปั จ จัย ด้ า นบรรทัดฐานเชิ ง จิ ต วิ สัย (Subjective
Norm) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) เป็ น
ลาดับที่ 4 โดยมีคา่ Beta เท่ากับ 0.065 (t = 2.558) ซึ่งมีอิทธิพลกับตัวแปรตาม ในเชิงบวก ดังนัน้
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า ปั จจัยด้ าน
บรรทัดฐานเชิ ง จิ ตวิสัย (Subjective Norm) มี อิ ทธิ พ ลต่อการรั บรู้ ประโยชน์ ใ นการใช้ ง าน
(Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์
ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ณ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) เป็ นปั จจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
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การใช้ งาน (Perceived Usefulness) โดยมีคา่ Beta เท่ากับ 0.045 (t = 1.570) ซึ่งไม่มีอิทธิพลกับ
ตัวแปรตามในเชิงบวก ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ซึ่ง
หมายความว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน
(Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 4 ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) มี
อิทธิพลผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย ณ ระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 พบว่า ปั จ จัย ด้ านความสัม พันธ์ เ กี่ ยวข้ องกับงาน (Job
Relevance) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
โดยมีคา่ Beta เท่ากับ 0.050 (t = 2.117) ซึ่งมีอิทธิพลกับตัวแปรตาม ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึง่ หมายความว่า ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับ
งาน (Job Relevance) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 5 ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ (Output Quality) มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) เป็ น
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) เป็ นลาดับที่ 3 โดย
มีค่า Beta เท่ากับ 0.155 (t = 4.834) ซึ่งส่งผลกับตัวแปรตามในเชิงบวก ดังนัน้ จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า ปั จจัยด้ านคุณภาพของ
ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ (Output Quality) มี อิท ธิ พ ลต่อการรั บ รู้ ประโยชน์ ใ นการใช้ ง าน (Perceived
Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 6 ปั จจัยด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability)
ส่งผลต่อความรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศ
ไทย ณ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 พบว่า ปั จ จัยด้ า นผลลัพ ธ์ ที่ ส ามารถพิสูจ น์ ไ ด้ (Result
Demonstrability) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
เป็ นลาดับที่ 2 โดยมีคา่ Beta เท่ากับ 0.192 (t = 5.006) ซึ่งส่งผลกับตัวแปรตามในเชิงบวก ดังนัน้
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า ปั จจัยด้ าน
ผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
(Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
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สมมติฐานข้ อที่ 7 ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to
Use) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การใน
ประเทศไทย ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน
(Perceived Ease to Use) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived
Usefulness) เป็ นลาดับที่ 1 โดยมีคา่ Beta เท่ากับ 0.522 (t = 15.719) ซึ่งมีอิทธิพลกับตัวแปร
ตามในเชิงบวก ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรั บสมมติฐานรอง (H1) ซึ่ง
หมายความว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
สมมติ ฐ านข้ อที่ 8 ปั จจั ย ด้ านความรั บ รู้ ประโยชน์ ใ นการใช้ งาน ( Perceived
Usefulness) มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของ
ผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปั จจัยด้ านความรับรู้ประโยชน์
ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) เป็ นลาดับที่ 2 โดยมีคา่ Beta เท่ากับ 0.381 (t = 7.353) ซึ่งส่งผลกับตัวแปรตามใน
เชิงบวก ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า
ปั จจัยด้ านความรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 9 ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to
Use) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การใน
ประเทศไทย ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน
(Perceived Ease to Use) ส่งผลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
เป็ นลาดับที่ 1 โดยมีคา่ Beta เท่ากับ 0.521 (t = 10.060) ซึ่งมีอิทธิพลกับตัวแปรตามในเชิงบวก
ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า ปั จจัย
ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
อภิปรายผล
จากการศึกษาค้ นคว้ า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. ด้ านประชากรศาสตร์ จากสมมติฐานที่ว่า ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบ
ไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลาเนา มีความตังใจใช้
้
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บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ที่แตกต่างกัน ซึ่งการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ าน
ประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
และภูมิลาเนา มีความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ที่ไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากการแบ่งกลุ่มความแตกต่างของประชากรอาจไม่เหมาะในการใช้ แบ่งกลุ่มลูกค้ า ซึ่งจาก
ผลการวิ จัยพบลูกค้ า ที่ ใช้ บ ริ การเป็ นกลุ่ม ลูก ค้ าทั่ว ไป ไม่สามารถเจาะจงตามกลุ่ม ประชากร
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ ดังนันอาจต้
้
องใช้ วิธีอื่นในการแบ่งกลุ่มลูกค้ าตามความเหมาะสม เช่น
ใช้ การใช้ พฤติกรรมลูกค้ าในการแบ่งกลุม่ เป็ นต้ น
2. ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) จากสมมติฐานที่ว่า ปั จจัย
ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย (Subjective Norm) มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน
(Perceived Usefulness) ผู้ใช้ บริการในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านบรรทัด
ฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรั บรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน
(Perceived Usefulness) ซึ่งผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
ผลการวิจยั ที่ออกมาชี ้ให้ เห็นว่า ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) เนื่องจากบุคคลทัว่ ไปเมื่อเห็น
ผู้บุคคลรอบข้ างใช้ สินค้ า หรื อบริ การ แล้ วได้ รับประโยชน์ จากการใช้ บริ การนัน้ ๆ มักจะใช้ ตาม
แนะนา เชิญชวน และสนับสนุนให้ บคุ คลรอบข้ างใช้ สินค้ า หรื อ บริการนันด้
้ วย
นอกจากนี ้ผลการวิจยั ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Elizabeth White Baker, Said
S. Al-Gahtani, Geoffrey S. Hubona (2010) ได้ ศกึ ษาเรื่ องผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อการ
ยอมรับและยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกาลังพัฒนาพบว่า ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิง
จิตวิสยั (Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยช์ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Mei-Ying Wu, Han-Ping Chou, Yung-chien
Weng, Yen-Han Huang (2011) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การใช้ TAM2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ เว็บไซต์
โดยใช้ เว็บ 2.0 เป็ นเว็บไซต์ตวั อย่าง พบว่า ปั จจัยด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสั ย (Subjective Norm)
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยช์ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3. ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) จากสมมติฐานที่ว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์
(Image) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ผู้ใช้ บริ การใน
ประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) เป็ นปั จจัยที่ไม่มีอิทธิต่อ
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การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ซึ่งผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98
ผลการวิจยั ที่ออกมาชี ้ให้ เห็นว่า ด้ านภาพลักษณ์ถึงแม้ จะความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก แต่ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การรั บ รู้ ประโยชน์ ใ นการใช้ งาน เนื่ อ งจากบริ ก ารพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นโครงการของรัฐบาลที่ธนาคารในประเทศไทยจาเป็ นต้ องตอบสนองนโยบายการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขนพื
ั ้ ้นฐาน ซึง่ อาจทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการเห็นว่าสามารถใช้ บริ การกับธนาคาร
ใดก็ได้ จึงทาให้ ปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
นอกจากนี ้ผลการวิจยั ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Mei-Ying Wu, Han-Ping Chou,
Yung-chien Weng, Yen-Han Huang (2011) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การใช้ TAM2 เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ผู้ใช้ เว็บไซต์ โดยใช้ เว็บ 2.0 เป็ นเว็บไซต์ตวั อย่าง พบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) ไม่มี
อิทธิ พ ลต่อ การรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ ง าน อี กทัง้ ยัง สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ William G.
Chismar, Ph.D., Sonja Wiley-Patton (2002) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การทดสอบรูปแบบการยอมรับ
เทคโนโลยีสาหรับอินเทอร์ เน็ตในกุมารเวชศาสตร์ พบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ไม่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
4. ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) จากสมมติฐานที่ว่า
ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ งาน (Perceived Usefulness) ผู้ใช้ บริการในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ าน
ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประโยชน์ใน
การใช้ งาน (Perceived Usefulness) ซึ่งผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.23
ผลการวิ จั ย ที่ อ อกมาชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า ด้ านความสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ องกั บ งาน ( Job
Relevance) ผู้ใช้ บริ การเห็นว่าใช้ การใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ทาให้ ช่วย
ลดขัน้ ตอนในการทางานที่ ไ ม่จ าเป็ นลง เช่น ไม่ต้ องเดิน ไปทาธุ รกรรมที่ ส าขา รวมถึ ง ช่วยลด
ระยะเวลาในการทาธุรกรรมลง เช่น ไม่ต้องรอคิวเมื่อไปทาธุกรรมที่สาขา ถึงแม้ ว่าบริ การกรุ งไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) อาจไม่ได้ เกี่ ยวข้ องกับการทางานโดยตรง แต่มีส่วนช่วยทาให้
ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การโดยไม่ร บกวนเวลาทางาน และไม่ต้ องเสี ย เวลาไปท าธรุ กรรมที่
ธนาคาร
นอกจากนี ้ผลการวิจยั ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ William G. Chismar, Ph.D.,
Sonja Wiley-Patton (2003) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง รูปแบบการขยายการยอมรับเทคโนโลยีทางการแพทย์
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พบว่า ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์
ในการใช้ งาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อี กทัง้ ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ MeiYing Wu, Han-Ping Chou, Yung-chien Weng, Yen-Han Huang (2011) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การใช้
TAM2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ เว็บไซต์ โดยใช้ เว็บ 2.0 เป็ นเว็บไซต์ตวั อย่าง พบว่า ปั จจัยด้ าน
ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) มีอีทธิพลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และงานวิจยั ของ Elizabeth White Baker, Said S. AlGahtani, Geoffrey S. Hubona (2010) ได้ ศกึ ษาเรื่ องผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อการยอมรับและ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกาลังพัฒนาพบว่า ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับ
งาน (Job Relevance) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประโยช์ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001
5. ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) ปั จจัยด้ านคุณภาพของ
ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ (Output Quality) มี อิท ธิ พ ลต่อการรั บ รู้ ประโยชน์ ใ นการใช้ ง าน (Perceived
Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านคุณภาพของ
ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ (Output Quality) เป็ นปั จ จัยที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อการรั บรู้ ประโยชน์ ใ นการใช้ ง าน
(Perceived Usefulness) ซึ่งมีอิทธิพลกับตัวแปรตามในเชิงบวก ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.05
ผลการวิ จัย ที่ อ อกมาชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ า หลัง จากที่ ใ ช้ บ ริ ก ารกรุ ง ไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ผลลัพธ์ จากการใช้ บริ การ เป็ นไปตามที่ผ้ บู ริ โภคคาดหวัง เนื่องจากกรุ งไทย พร้ อม
เพย์ (KTB PromptPay) สามารถตอบสนองในด้ านการโอนเงิน/ชาระสินค้ าและบริ การได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบการบริ การต่างๆ ย้ อนหลั งได้ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีความมัน่ ใจใน
การใช้ ง านมากขึน้ รวมถึ ง ไม่พ บปั ญ หาเมื่ อใช้ บริ การ จึง ท าให้ ผ้ ูใช้ บ ริ ก ารส่ว นใหญ่ รั บรู้ ได้ ถึ ง
ประโยชน์จากการใช้ บริ การ หากผู้ให้ บริ การรักษามาตรฐานการเข้ าใช้ งาน และคอยปรังปรุ งการ
คุณภาพของการใช้ งานจากผู้ใช้ บริการ จะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรับรู้ได้ ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ งาน
ซึ่งอาจเป็ นปั จจัยที่ทาให้ มีอิทธิพลต่อความตังใช้
้ บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ด้ วย
นอกจากนี ้ผลการวิจยั ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Mei-Ying Wu, Han-Ping Chou,
Yung-chien Weng, Yen-Han Huang (2011) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ เว็บไซต์โดย
ใช้ TAM2 โดยใช้ เว็บ 2.0 เว็บไซต์เป็ นตัวอย่าง พบว่า ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output
Quality) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นางสาววัลยา เจริ ญศรี สนั ต์ (2553) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การยอมรับ
และการใช้ งานระบบบริ หารวางแผนทรัพยากร กรณีศึกษา บริ ษัทจัดจาหน่ายเวชภัณฑ์แห่งหนึ่ง
พบว่า ปั จจัยด้ านผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยช์ในการใช้ งาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
6. ปั จจัยด้ านผลลัพธ์ ที่สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability) ปั จจัยด้ าน
ผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
(Perceived Usefulness) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ าน
ผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์
ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ซึ่งมีอิทธิพลกับตัวแปรตามในเชิงบวก ซึ่งผู้ใช้ บริ การส่วน
ใหญ่ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.27
ผลการวิจยั ที่ออกมาชี ้ให้ เห็นว่า ผู้ใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ไม่
ลาบากใจที่จะบอกผลลัพธ์จากการใช้ งานกับผู้อื่น เนื่องจากบริการดังกล่าว ทาให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถ
ลดความเสี่ยงในการพกพาเงินสดที่อาจสูญหายได้ รวมถึงสามารถรับเงินจากภาครัฐได้ โดยตรง
รวดเร็ว และปลอดภัย เช่น การยื่นขอคืนภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา เป็ นต้ น จึงทาให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นว่า
ผลลัพธ์ จากการใช้ บริ การเป็ นประโยชน์ตอ่ การใช้ ชีวิตประจาวัน หากผู้ให้ บริ การสามารถปรับปรุ ง
ให้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) มีผลลัพธ์หลังการใช้ งานได้ มากยิ่งขึ ้นจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
รับรู้ ได้ ถึงประโยชน์ที่เ กิดจากการใช้ งาน ซึ่ง อาจทาให้ อิทธิ พลต่อความตัง้ ใจใช้ บริ การกรุ ง ไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ให้ เพิ่มมากขึ ้นอีกด้ วย
นอกจากนี ้ผลการวิจยั ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ William G. Chismar, Ph.D.,
Sonja Wiley-Patton (2002) ได้ ศึกษาเรื่ อง การทดสอบรู ปแบบการยอมรับเทคโนโลยีสาหรับ
อิ น เทอร์ เน็ ต ในกุ ม ารเวชศาสตร์ พบว่ า ปั จจั ย ผลลั พ ธ์ ที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ( Result
Demonstrability) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประโยช์ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ William G. Chismar, Ph.D., Sonja Wiley-Patton (2003) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง รูปแบบการ
ขยายการยอมรั บ เทคโนโลยี ท างการแพทย์ ศาสตร์ พบว่า ปั จ จัย ผลลัพ ธ์ ที่ ส ามารถพิ สูจ น์ ไ ด้
(Result Demonstrability) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยช์ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Elizabeth White Baker, Said S. Al-Gahtani,
Geoffrey S. Hubona (2010) ได้ ศกึ ษาเรื่ องผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อการยอมรับและยอมรับ
เทคโนโลยีส ารสนเทศในประเทศกาลังพัฒนาพบว่า ปั จจัยผลลัพธ์ ที่สามารถพิสูจน์ ได้ (Result
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Demonstrability) มีอิทธิพลการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
7. ปั จจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) ปั จจัยด้ าน
การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ งาน (Perceived Usefulness) และมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ความ
ง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน (Perceived Usefulness) ซึ่งมีอิทธิพลกับตัวแปรตามในเชิงบวก ซึ่งผู้ ใช้ บริ การส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.37
ผลการวิจยั ที่ออกมาชี ้ให้ เห็นว่า ผู้ใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ส่วนใหญ่ทราบว่าขัน้ ตอนการสมัครใช้ บริ การสามารถทาได้ ง่าย เนื่องจากมีช่องทางการสมัคร
หลายช่อ งทาง เช่ น แอพพลิ เ คชั่น netbank (ปั จ จุบัน คื อ แอพพลิ เ คชั่น NEXT) ตู้ ATM
ธนาคารกรุ งไทย และสาขาของธนาคาร โดยที่การสมัครมีขนตอนที
ั้
่ไม่ย่งุ ยาก เข้ าใจง่าย จึงทาให้
ผู้ใช้ บริ การสมัครใช้ บริ การได้ ทุกที่ทุกเวลา และสามารถทาธุรกรรมทางการเงิน เช่น การโอนเงิน/
ชาระสินค้ า และบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไม่จากัด โดยที่ไม่ต้องใช้ ความพยายามมากใน
การใช้ งาน จึงทาให้ ปัจจัยด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) เป็ นอีก
ปั จจัยหนึ่งที่อาจมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของ
ผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย
นอกจากนี ผ้ ลการวิจัยยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นางสาววัลยา เจริ ญศรี สันต์
(2553) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การยอมรับและการใช้ งานระบบบริหารวางแผนทรัพยากร กรณีศกึ ษา บริ ษัท
จัดจาหน่ายเวชภัณฑ์แห่งหนึ่ง พบว่า ด้ านการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ใ นการ
ใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Elizabeth White
Baker, Said S. Al-Gahtani, Geoffrey S. Hubona (2010) ได้ ศึกษาเรื่ องผลกระทบทาง
วัฒนธรรมต่อการยอมรับและยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกาลังพัฒนา พบว่า ด้ านการ
รับรู้ ความง่ าย มี อิทธิ พ ลต่อการรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ งาน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.001 และด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเทศกาลังพัฒนา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Mei-Ying Wu, Han-Ping Chou, Yung-chien Weng, Yen-Han Huang (2011) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง
การใช้ TAM2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ เว็บไซต์ โดยใช้ เว็บ 2.0 เป็ นเว็บไซต์ตวั อย่าง พบว่า ปั จจัย

99
ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ งาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และด้ านการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน มี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
เว็บไซต์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001
8. ปั จจัยด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ปั จจัยด้ าน
การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
บริ การ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า
ปั จจัยด้ านการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ซึ่งมี
อิทธิพลกับตัวแปรตามในเชิงบวก ซึ่งผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.40
ผลการวิจยั ที่ออกมาชี ้ให้ เห็นว่า หลังจากที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ ใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ทาให้ ผ้ ใู ช้ เกิดการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน ไม่ว่าจะเป็ นการประหยัดเวลาใน
การทาธุกรรม ความสะดวกในการทาธุรกรรม และการเสียค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมน้ อยลง
หากผู้ให้ บริ การเพิ่มประโยชน์ในด้ านอื่นๆ และมีการปรับปรุ งและพัฒนาการใช้ งานอยู่เสมอ ก็ จะ
ทาให้ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการมากขึ ้นต่อไป
นอกจากนี ้ผลการวิจยั ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Elizabeth White Baker, Said
S. Al-Gahtani, Geoffrey S. Hubona (2010) ได้ ศกึ ษาเรื่ องผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อการ
ยอมรับและยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกาลังพัฒนา พบว่า ด้ านการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิพลต่อผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อการยอมรับและ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกาลังพัฒนา อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ William G. Chismar, Ph.D., Sonja Wiley-Patton (2002) ได้ ศกึ ษา
เรื่ อง การทดสอบรู ปแบบการยอมรั บเทคโนโลยี สาหรับอินเทอร์ เน็ตในกุม ารเวชศาสตร์ พบว่า
ปั จจัยด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยช์
ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ William G. Chismar, Ph.D., Sonja
Wiley-Patton (2003) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง รูปแบบการขยายการยอมรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ศาสตร์
พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ประโยช์ในการใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Mei-Ying Wu, Han-Ping Chou, Yung-chien Weng, Yen-Han Huang (2011) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง
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การใช้ TAM2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ เว็บไซต์ โดยใช้ เว็บ 2.0 เป็ นเว็บไซต์ตวั อย่าง พบว่า ปั จจัย
ด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ งาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากผลการวิจัย ปั จ จัยที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อความตัง้ ใจใช้ บริ ก ารกรุ ง ไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. ผลการศึกษาด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย โดยรวมแล้ ว
ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ไม่มีอิทธิพลลต่อการใช้ บริ การ
กรุงไทยพร้ อมเพย์ เมื่อผู้ใช้ บริการเป็ นบุคคลธรรมดาอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป จะสามารถเปิ ด
บัญชีได้ ที่สาขาของธนาคารกรุ งไทย และเมื่อมีบตั ร ATM หรื อแอพพลิเคชัน่ กรุ งไทย netbank
(กรุ งไทย NEXT) แล้ ว จะสามารถทาธุกรรมทางการเงินได้ ทุกที่ทุกเวลา ด้ วยตนเอง ทาให้ ผ้ ใู ห้
บริ การต้ องเพิ่ มความสามารถในการพัฒนาการใช้ งาน เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการใช้ งานของ
ลูกค้ าอย่างทัว่ ถึง โดยอาจมุ่งเน้ นในเรื่ องการประชาสัมพันธ์ การใช้ งาน การทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การที่ไม่
เคยใช้ บริการมาก่อนสามารถสมัครใช้ บริการได้ ง่าย ลดความซับซ้ อน ความยุ่งในการทาธุรกรรมลง
แต่ยงั คงความปลอดภัยของข้ อมูล ดูแล และรับฟั งความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ เพื่อนาไปสู่ปรังปรุง
การใช้ งานให้ ดียิ่งขึ ้นอยูเ่ สมอ
2. ด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ประโยชน์ในการใช้ งานกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) เช่น จัด
กิจกรรมดีอย่างไรเมื่อใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) บนสื่อสังคมออนไลน์ ให้ ผ้ ทู ี่เคยใช้
บริ การแจ้ งผลการใช้ บริ การว่าดีอย่างไร เพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆ เมื่อมีการแจ้ งผลการใช้ งานให้
บุคคลอื่นๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ได้ ทราบ อาจทาให้ ผ้ ไู ม่เคยใช้ บริ การอยากใช้ บริ การเพราะมองเห็น
ประโยชน์ที่จะได้ รับจากการใช้ บริ การ จากผู้ที่เคยใช้ มาก่อน เนื่องจากบุคคลทั่วไปมักจะเชื่อใน
คาแนะนา เชิญชวน และการสนับสนุนของบุคคลบุคคลรอบข้ างให้ ใช้ สินค้ า หรื อบริการ
3. ด้ านความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance) ถึงแม้ ว่าบริ การกรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) อาจไม่ได้ เกี่ ยวข้ องกับการทางานโดยตรง แต่มีส่วนช่วยทาให้
ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การได้ โดยไม่รบกวนเวลาทางาน และไม่ต้องเสียเวลาไปทาธรุ กรรมที่
ธนาคาร ดังนันควรมี
้
การประชาสัมพันธ์สง่ เสริมให้ ผ้ ใู ช้ บริการทาธุรกรรมด้ วยตัวเองมากขึ น้ เพื่อลด
การไปทาธุกรรมที่สาขา เพราะจะทาให้ ชว่ ยลดขันตอนในการท
้
างานที่ไม่จาเป็ นลง เช่น ไม่ต้องเดิน
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ไปทาธุรกรรมที่สาขา รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการทาธุรกรรมลง เช่น ไม่ต้องรอคิวเมื่อไปทาธุ
กรรมที่สาขา เป็ นต้ น
4. ด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ ที่ได้ (Output Quality) ควรจัดกิจกรรมสะท้ อนให้
ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นจากการใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ด้ านคุณภาพ
ของผลลัพธ์ในมุมมองอื่นๆ ว่าผลลัพธ์ที่ได้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อไม่ และพบปั ญหา
ในการใช้ บริ การ หรื อไม่ จากการผู้ใช้ บริ การ เพื่อนาผลที่ได้ มาปรับปรุ งคุณภาพของผลลัพธ์ เพื่อ
ยกระดับบริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดีตอ่ ไป
5. ด้ านผลลัพธ์ ที่สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability) ควรจัดกิจกรรม
สะท้ อนให้ ผ้ บู ริ โภคแสดงความคิดเห็นจากการใช้ บริ การกรุ งไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ด้ า นผลลัพ ธ์ ที่ ส ามารถพิ สูจ น์ ไ ด้ เช่น ด้ า นความเกี่ ย วข้ อ งกับ การรั บ เงิ น จากรั ฐ บาลว่ า มี ก าร
ให้ บริการที่ครอบคลุมตรงตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อไม่ เช่น การยื่นขอคืนภาษี เงินได้ บคุ คล
ธรรมดา การรั บ เงิ น ช่ว ยเหลื อ ที่ รั ฐ บาลให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ผู้สูง อายุ (เบี ย้ คนชรา) การรั บ เงิ น
ช่วยเหลือจากการประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ หรื อการรับเงินช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ เป็ นต้ น ว่าผล
การดาเนินการ มีความขัดข้ องเรื่ องใดหรื อไม่ ทัง้ นีร้ ายการต่างๆ ต้ องสามารถตรวจสอบที่มาได้
เพื่อให้ ผ้ ูใช้ บริ การได้ ทราบแหล่ง ที่มาของเงิน ตลอดจนมีการแจ้ งเตือนเงินเข้ าออกจากรายการ
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ทุกรายการ
6. ด้ านการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use) เป็ นทังปั
้ จจัย
ทางตรงและปั จจัยทางอ้ อม ซึ่งปั จจัยทางตรงมีค่า Beta = 0.521 และปั จจัยทางอ้ อม Beta =
0.522 และเมื่อนาค่า Beta มาเปรี ยบเทียบกันกับ ปั จจัยด้ านการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน
(Perceived Usefulness)จะเห็นได้ ว่าปั จจัยด้ านการรั บรู้ ประโยชน์ในการใช้ ง าน (Perceived
Usefulness) มีคา่ ที่ต่ากว่า (Beta = 0.381) ซึ่งการที่คา่ Beta ของด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน (Perceived Ease to Use) มีคา่ มากกว่า จึงสรุปได้ ว่าด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน
(Perceived Ease to Use) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
ใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) สูงสุดเป็ นอันดับที่ 1 ดังนันควรให้
้
ความสาคัญในด้ านความง่ายในการใช้
บริ การตังแต่
้ ขนั ้ ตอนการสมัครใช้ บริ การ ช่องทางการให้ บริ การ รวมถึงประสิทธิ ภาพการใช้ งาน
ตลอดจนความปลอดภัยของข้ อมูลลูกค้ า ให้ ครอบคลุมลูกค้ าทุกกลุม่ มากที่สดุ
7. ด้ านการรับรู้ประโยชน์ ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness) ควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการขาย เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เรื่ องประโยชน์ที่ได้ รับจากการใช้ งานกรุ งไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับผู้ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ บริการได้ เห็นถึงประโยชน์จากการใช้ งาน
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กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ซึ่งอาจทาให้ ผ้ ทู ี่ไม่เคยใช้ มีความตังใจใช้
้
บริ การ กรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ในที่สดุ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาเรื่ องปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ในกลุ่มประชากรอื่นๆ
เช่น การแบ่งประชากรศาสตร์ ตามพฤติกรรมของลูกค้ า, ตามกลุม่ ประเภทของลูกค้ า เป็ นต้ น
2. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาเรื่ องความตังใจใช้
้
บริการพร้ อมเพย์ (PromptPay) ของ
ประชาชน เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการศึก ษาความตัง้ ใช้ บ ริ ก ารพร้ อมเพย์ (PromptPay) ใน
ระดับประเทศต่อไป ว่าสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริโภคหรื อไม่
3. ควรทาการศึกษาปั จจัยทางด้ านอื่นๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อความตังใจใช้
้
บริ การ
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาครัง้
ต่อไป
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
แบบสอบถามฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ อมูลประกอบการทาสารนิพนธ์ เกี่ยวกับ
“ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริ การ
ในประเทศไทย” เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผู้วิจยั จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการ
ตอบแบบสอบถามฉบับนี ้ โดยให้ ท่านพิจารณาคาถาม และตอบตามความคิดเห็นของท่านให้ ตรง
กับ สภาพความเป็ นจริ ง มากที่ สุด โดยข้ อ มูล ทัง้ หมดของท่า นจะถูก เก็ บ เป็ นความลับ และใช้
ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านัน้
คาชี ้แจง: แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 8 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm)
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านภาพลักษณ์ (Image)
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance)
ส่วนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality)
ส่ ว นที่ 6
ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ด้ านผลลั พ ธ์ ที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ( Result
Demonstrability)
ส่วนที่ 7 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model)
ส่วนที่ 8 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การกรุงไทย พร้ อม
เพย์ (KTB PromptPay) ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย
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ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี ้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่อง
ท่านมากที่สดุ
1.1 เพศ
ชาย
2. หญิง

โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคาตอบของ

1.2 อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
3. 31 - 40 ปี
5. 51 ปี ขึ ้นไป

2. 21 - 30 ปี
4. 41 - 50 ปี

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

2. ปริญญาตรี

1.4 อาชีพ
นักเรี ยน / นิสิต /นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
อื่นๆ

2. ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อิสระ

1.5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
- 30,000 บาท
บาทขึ ้นไป
1.6 ภูมิลาเนา
กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ภาคกลาง

2. 10,001 - 20,000 บาท
4. 30,001 - 40,000 บาท

3. ภาคเหนือ
5. ภาคใต้
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ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm)
คาชี แ้ จง: โปรดท าเครื่ อ งหมาย / ลงในช่อง โดยเลื อกคาตอบที่ ต รงกับ ความ
คิดเห็นของท่านมากที่สดุ

บรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั
(Subjective Norm)

มากที่สดุ
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยที่สดุ
1

2.1 บุคคลรอบข้ างของท่านใช้ บริการ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
2.2 บุคคลรอบข้ างของท่านสนับสนุนให้
ท่านใช้ บริ การกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay)
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านภาพลักษณ์ (Image)
คาชี แ้ จง: โปรดท าเครื่ อ งหมาย / ลงในช่อง
คิดเห็นของท่านมากที่สดุ

ภาพลักษณ์ (Image)
3.1 กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) เป็ นที่ร้ ูจกั โดยทัว่ ไป
3.2 กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทนั สมัย
3.3 การที่ทา่ นใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) จะทาให้ ได้ รับการ
ยอมรับว่าเป็ นคนทันสมัย

มากที่สดุ
5

โดยเลื อกคาตอบที่ ต รงกับ ความ

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยที่สดุ
1
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ภาพลักษณ์ (Image)

มากที่สดุ
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยที่สดุ
1

3.4 ท่านมีความภูมิใจต่อคนรอบข้ าง
เมื่อท่านใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay)
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน (Job Relevance)
คาชี แ้ จง: โปรดท าเครื่ อ งหมาย / ลงในช่อง โดยเลื อกคาตอบที่ ต รงกับ ความ
คิดเห็นของท่านมากที่สดุ

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงาน
(Job Relevance)
4.1 การใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ทาให้ ชว่ ยลดขันตอน
้
ในการทางานที่ไม่จาเป็ นลง เช่น ไม่ต้อง
เดินไปทาธุรกรรมที่สาขา เป็ นต้ น
4.2 การใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ทาให้ ชว่ ยลด
ระยะเวลาในการทาธุรกรรมลง เช่น ไม่
ต้ องรอคิวเมื่อไปทาธุกรรมที่สาขา เป็ นต้ น

มากที่สดุ
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยที่สดุ
1
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ส่วนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality)
คาชี แ้ จง: โปรดท าเครื่ อ งหมาย / ลงในช่อง โดยเลื อกคาตอบที่ ต รงกับ ความ
คิดเห็นของท่านมากที่สดุ

คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้
(Output Quality)
5.1 กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) สามารถตอบสนองในด้ าน
การโอนเงิน/ชาระสินค้ า และบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ท่านสามารถตรวจสอบการการโอน
เงิน/ชาระสินค้ าและบริการ ผ่านกรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)ย้ อนหลัง
ได้
5.3 ท่านไม่พบปั ญหา เมื่อใช้ กรุงไทย
พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
5.4 ผลลัพธ์จากการใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) เป็ นไปตามที่ทา่ น
คาดหวัง

มากที่สดุ
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยที่สดุ
1
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ส่วนที่ 6 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้ (Result Demonstrability)
คาชี แ้ จง: โปรดท าเครื่ อ งหมาย / ลงในช่อง โดยเลื อกคาตอบที่ ต รงกับ ความ
คิดเห็นของท่านมากที่สดุ

ผลลัพธ์ที่สามารถพิสจู น์ได้
(Result Demonstrability)
6.1 กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ทาให้ ทา่ นสามารถลดความ
เสี่ยงในการพกพาเงินสดที่อาจสูญหาย
ได้
6.2 กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) ทาให้ ทา่ นสามารถรับเงิน
จากภาครัฐได้ โดยตรง และรวดเร็ว เช่น
การยื่นขอคืนภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา
เป็ นต้ น
6.3 ผลลัพธ์จากการใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) เป็ นประโยชน์ตก่ าร
ใช้ ชีวิตประจาวันของท่าน
6.4 ท่านไม่ลาบากใจที่จะบอกผลลัพธ์
จากการใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay) กับผู้อื่น

มากที่สดุ
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยที่สดุ
1

112
ส่วนที่ 7 ข้ อมูลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)
คาชี แ้ จง: โปรดท าเครื่ อ งหมาย / ลงในช่อง โดยเลื อกคาตอบที่ ต รงกับ ความ
คิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็น
การยอมรับเทคโนโลยี
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย
(Technology Acceptance Model)
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7.1 การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease to Use)
7.1.1 ท่านพบว่าการใช้ กรุงไทย พร้ อม
เพย์ (KTB PromptPay) ทาให้ ทา่ น
สามารถทาธุรกรรมได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
7.1.2 ท่านคิดว่าการใช้ กรุงไทย พร้ อม
เพย์ (KTB PromptPay) ไม่ต้องใช้ ความ
พยายามมาก
7.1.3 ท่านทราบว่าขันตอนการสมั
้
ครใช้
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
สามารถทาได้ ง่าย
7.1.4 ท่านทราบว่ากรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) ง่ายต่อการใช้ งาน
7.2 การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
7.2.1 ท่านคิดว่ากรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) จะทาให้ ทา่ นได้ รับ
ความสะดวกในการทาธุรกรรม
7.2.2 ท่านคิดว่ากรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) จะทาให้ ทา่ น
ประหยัดเวลาในการทาธุรกรรม
7.2.3 ท่านคิดว่ากรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay) จะทาให้ ทา่ นเสีย
ค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมน้ อยลง

น้ อยที่สดุ
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การยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model)

มากที่สดุ
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยที่สดุ
1

7.2.4 ท่านรับรู้ถึงความมีประโยชน์ของ
การใช้ กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay)
ส่วนที่ 8 ความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
คาชี ้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่อง โดยเลือกคาตอบที่ตรงกับความตังใจ
้
ใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay) ของท่านมากที่สดุ

ความตังใจใช้
้
บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์
(KTB PromptPay)
8.1 ท่านมีความพยายามที่จะใช้ บริการ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
8.2 ท่านมีความยินดีที่จะใช้ บริการ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
8.3 หากท่านมีโอกาสจะชวนคนรอบข้ าง
ใช้ บริการกรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB
PromptPay)
8.4 ท่านมีความตังใจที
้ ่จะใช้ บริการ
กรุงไทย พร้ อมเพย์ (KTB PromptPay)
ซ ้า ในอนาคตอย่างแน่นอน

มากที่สดุ
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย
4
3
2

น้ อยที่สดุ
1
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